USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 29/2007
konané dne 28. listopadu 2007
Rada města Slatiňany:
403/29/2007
schválila rozšířený program jednání
404/29/2007
1. projednala hospodaření Města Slatiňany za 1 – 9/2007
2. vzala na vědomí výsledek hospodaření Města Slatiňany za 1 – 9/2007
405/29/2007
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1 – 9/2007.
406/29/2007
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1 – 9/2007.
407/29/2007
vzala na vědomí výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1 – 9/2007.
408/29/2007
vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1 – 9/2007.
409/29/2007
schválila změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2007 v příjmové
i výdajové části na celkovou částku 46.697.270,- Kč ve znění zprávy k 14. rozpočtovému
opatření č. 6/29.
410/29/2007
uložila svým příspěvkovým organizacím odvod finančních prostředků z jejich investičních
fondů do rozpočtu zřizovatele ve výši odpisů :
Mateřské škole Slatiňany
40.169,- Kč
Základní umělecké škole Slatiňany
17.800,- Kč
Školní jídelně Slatiňany
74.236,- Kč
Celkem
132.205,- Kč
411/29/2007
1. schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o přechodném ustájení toulavých psů a hospodářských
zvířat s JK Pablo útulkem pro zvířata v Podlíšťanech s účinností od 1. 1. 2008.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o přechodném
ustájení toulavých psů a hospodářských zvířat uzavřené 8. 12.2004
412/29/2007
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 121/2006 , o nájmu bytu 1 + 1 , č. 5 v domě čp. 822
na Starém náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni převzetí bytu městem Slatiňany bez závad.

2. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 5 v domě čp. 822 na Starém
náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany
bez závad.
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením nájemní smlouvy.
413/29/2007
1. vzala na vědomí výši poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného v bytech zpětně za
období 1.1.2007 až 31.10.2007
2. schválila účtování poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného v bytech zpětně za
celý rok 2007
414/29/2007
1. schválila Pravidla pro přidělování finančních příspěvků – grantů z rozpočtu města
Slatiňany
2. vyhlásila grantová témata pro rok 2008
3. schválila formulář Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku-grantu z rozpočtu
města Slatiňany ve znění zprávy č. 11/29
415/29/2007
schválila upravený odpisový plán na rok 2007 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu
Slatiňany ve znění zprávy č. 12/29.
416/29/2007
1. projednala kalkulaci výdajů a příjmů spojených s likvidací komunálního odpadu pro rok
2008 ve znění zprávy č. 13/29,
2. schválila ceny za zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadu podobného odpadu komunálnímu pro fyzické osoby a právnické osoby
oprávněné k podnikání, které jsou na základě smlouvy s městem Slatiňany zapojeny nebo se
zapojí do systému nakládání s komunálním odpadem, zavedeného na území města Slatiňany,
ve výši 1 960,- Kč za jednu sběrnou nádobu-popelnici o objemu 110 l a 9 800,- Kč za jednu
sběrnou nádobu-kontejner o objemu 1100 l ve znění zprávy č. 13/29,
3. schválila ceny za zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadu podobného odpadu komunálnímu pro Ústav sociální péče pro mládež,
Klášterní 795, Slatiňany ve výši 2 520,- Kč za jednu sběrnou nádobu-popelnici o objemu
110 l a 12 600,- Kč za jednu sběrnou nádobu-kontejner o objemu 1 100 l ve znění zprávy
č. 13/29,
4. schválila ponechat v platnosti dosavadní smluvní vztahy s těmito právnickými osobami
nakládajícími s komunálním odpadem:
- Technické služby Chrudim 2000, s. r. o. (tuhý komunální odpad z popelnic, smlouva na
dobu určitou-kalendářní rok, obnovit s úpravou cen)
- TS města a. s., Bystřice nad Pernštejnem (papír, sklo, plasty a nápojové kartony, smlouva na
dobu neurčitou-6 měsíční výpovědní lhůta, nová cena, upravit dodatkem)
- Recycling-kovové odpady, a. s., Chotěboř (sběrný dvůr, smlouva na dobu neurčitou
-6 měsíční výpovědní lhůta) ve znění zprávy č. 13/29
417/29/2007
1. rozhodla uzavřít dohodu o zřízení ohlašovny požárů s Domovem sociálních služeb
Slatiňany ve znění zprávy č. 14/29.
2. pověřila uzavřením dohody o zřízení ohlašovny požárů s Domovem sociálních služeb
Slatiňany ve znění zprávy č. 14/29, starostu MVDr. Ivana Jeníka.

418/29/2007
1. schválila smlouvu o poskytnutí účelového investičního příspěvku - zesílení kapacity
centrály Městské policie mezi městem Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany,
IČ: 00270920 a Městem Chrudim se sídlem Resselovo nám.77, Chrudim, 537 16,
IČ: 00270211,
2. pověřila uzavřením smlouvy o poskytnutí účelového investičního příspěvku - zesílení
kapacity centrály Městské policie mezi městem Slatiňany, T.G. Masaryka 36,
538 21 Slatiňany, IČ 00270920 a Městem Chrudim se sídlem Resselovo nám.77,
Chrudim, 537 16, IČ: 00270211, starostu MVDr. Ivana Jeníka.
419/29/2007
1. schválila osvobození od poplatku za zveřejnění článku města Skuteč „Kulturní dům
Skuteč“ v Ozvěnách Slatiňan.
2. schválila osvobození od poplatku za výlep plakátů pro v.s. Kačeři Chrudim
420/29/2007
1. schválila darovací smlouvu se společností Východočeská plynárenská, a.s., Pražská 702,
500 04 Hradec Králové 4, IČ: 60108789, zastoupenou Ing. Jindřichem Broukalem, předsedou
představenstva a Ing. Karlem Mazalem, místopředsedou představenstva
2. pověřila uzavřením darovací smlouvy se společností Východočeská plynárenská, a.s.,
Pražská 702, 500 04 Hradec Králové 4, IČ: 60108789 starostu MVDr. Ivana Jeníka
421/29/2007
schválila prodloužení termínu pro zabezpečení projektové dokumentace a zajištění
příslušného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu uvedeného v plánovací smlouvě
schválené usnesením rady města Slatiňany č. 179/14/2007 ze dne 2.4.2007 do 31.5.2008
pro dopravní stavbu.
422/29/2007
schválila odložení projednání bodu č.19. žádost o pokácení 2 ks břízy bělokoré na pozemcích
parc. č. 385/2 a 385/4 v kat. území Slatiňany na příští schůzi rady města Slatiňany.
423/29/2007
schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2007 pro příspěvkovou organizaci
Základní uměleckou školu.
Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové
organizaci v celkové výši 333.800,- Kč, dle rozpisu:
a) na provoz
219.800,- Kč
b) na opravy a údržbu 114.000,- Kč
Investiční dotace v celkové výši 108.200,- Kč na stavební úpravy uvnitř hlavní budovy ZUŠ a
98.800,- Kč na klimatizaci hlavní budovy ZUŠ.
424/29/2007
1. schválila ukončení smlouvy o poskytnutí stravování dohodou k 31.10.2007 uzavřenou
dne 23.6.2006 mezi Městem Slatiňany, Městským úřadem, T.G. Masaryka 36,
538 21 Slatiňany, IČ 00270920 a společností INKA, spol. s r.o., T.G. Masaryka 26,
538 21 Slatiňany, IČ 60917113,
2. pověřila ukončením smlouvy o poskytnutí stravování mezi městem Slatiňany,
Městským úřadem, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany a společností INKA, spol. s r.o.,
T.G. Masaryka 26, 538 21 Slatiňany, IČ 60917113 starostu MVDr. Ivana Jeníka,

3. schválila smlouvu o poskytnutí stravování mezi městem Slatiňany, Městským úřadem,
T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920
4. pověřila uzavřením smlouvy o poskytnutí stavování mezi městem Slatiňany, Městským
úřadem, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy
č. 12/29.
425/29/2007
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit program 8. zasedání zastupitelstva města
Slatiňany ve znění zprávy č. 1/8
426/29/2007
l. rozhodla uzavřít
a) smlouvu o dílo mezi městem Slatiňany a VCES a.s. Praha 9 na zhotovení stavebního díla
Kanalizace ul. Na Ostrově a ul. Vrchlického ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 23/29
b) dodatek č. 1 k smlouvě o dílo mezi městem Slatiňany a VCES a.s. Praha 9 na zhotovení
stavebního díla Kanalizace ul. Na Ostrově a ul. Vrchlického ve Slatiňanech smlouvě ve znění
zprávy č. 23/29
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením
a) smlouvy o dílo mezi městem Slatiňany a VCES a.s. Praha 9 na zhotovení stavebního díla
Kanalizace ul. Na Ostrově a ul. Vrchlického ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 23/29
b) dodatku č. 1 k smlouvě o dílo mezi městem Slatiňany a VCES a.s. Praha 9 na zhotovení
stavebního díla Kanalizace ul. Na Ostrově a ul. Vrchlického ve Slatiňanech smlouvě ve znění
zprávy č. 23/29
427/29/2007
schválila na základě § 122 odst. 2 a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, poskytnutí
odměny za 2. pololetí 2007 ředitelce Školní jídelny Slatiňany, ředitelce Mateřské školy
Slatiňany, řediteli Základní umělecké školy Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za
splnění mimořádných pracovních úkolů ve znění zprávy č. 24/29.
428/29/2007
1. schválila smlouvu o poskytnutí dotace, finanční prostředky ve výši 350.000,-Kč na
zpracování dokumentace pro výsledný projekt Centrum Švýcárna.mezi Pardubickým krajem,
Komenského 125, 532 11 Pardubice, jako poskytovatelem a městem Slatiňany,
T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, jako příjemcem ve znění zprávy č. 25/29.
2. pověřila uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, finanční prostředky ve výši 350.000,Kč na zpracování dokumentace pro výsledný projekt Centrum Švýcárna.mezi Pardubickým
krajem, Komenského 125, 532 11 Pardubice a městem Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21
Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 25/29.
429/29/2007
vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna na den 4.12.2007 a oznámení stávky.
430/29/2007
1. projednala nabídku fy FASTER OK s.r.o. Václavská 1021, 53701 Chrudim
2. rozhodla nevyužít nabídku fy FASTER OK s.r.o. Václavská 1021, 53701 Chrudim na
- kalendáře, grafické listy, zpracování JVS a identity města Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník
Vítězslav Kolek
starosta
místostarosta

