USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 32/2011
konané dne 5. prosince 2011
Rada města Slatiňany:
452/32/2011/RMS
schválila rozšířený návrh programu 32. schůze rady města Slatiňany
453/32/2011/RMS
doporučila zastupitelstvu města schválit Program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
454/32/2011/RMS
1. vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany ve znění zprávy č. 2/32
2. uložila odboru výstavby a životnímu prostředí prověřit možnost odstranění navážky z částí pozemkových
parcel č. 240/2 a 655 v k.ú. Slatiňany.
455/32/2011/RMS
schválila výpověď nájmu z bytu bez přivolení soudu z důvodu neplacení nájemného pro nájemce v bytech č. 1.
a 3. v domě čp. 92 na Starém náměstí ve Slatiňanech
456/32/2011/RMS
1. projednala hospodaření města Slatiňany za 1 – 9/2011
2. vzala na vědomí výsledek hospodaření města Slatiňany za 1 – 9/2011
457/32/2011/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-9/2011
458/32/2011/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-9/2011
459/32/2011/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-9/2011
460/32/2011/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-9/2011
461/32/2011/RMS
schválila snížení nájemného za pronájem nebytových prostor určených k provozu občerstvení v areálu
plovárny z 30 000,-Kč na 15 000,- Kč a prominutí penále za podmínky předání odtahu výparů v kuchyni městu
Slatiňany, ve znění zprávy č. 9/32
462/32/2011/RMS
1. vzala na vědomí cenové nabídky na zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu
vyprodukovaného na území města Slatiňany v roce 2012, ve znění zprávy č. 10/32,
2. rozhodla uzavřít smlouvu na zajištění odvozu a uložení směsného komunálního odpadu vyprodukovaného
na území města Slatiňany se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38 a,
102 00 Praha 2, a to na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, ve znění zprávy č. 10/32,
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy na zajištění odvozu a uložení směsného
komunálního odpadu vyprodukovaného na území města Slatiňany se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38 a, 102 00 Praha 2, a to na dobu určitou od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2012 ve znění zprávy č. 10/32
463/32/2011/RMS
schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve
Slatiňanech na prezentaci knihy, a to dne 19. 12. 2011 od 16:00 hod. do 18:00 hod, ve znění zprávy č. 11/32

464/32/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena v celkové délce cca 45 bm na částech pozemkových parcel č. 444/101 a
č. 444/102 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu investora stavby , uložit a provozovat na
předmětných částech pozemkových parcel vedení veřejného osvětlení a v právu přístupu k uvedenému zařízení
za účelem provádění kontroly, údržby a oprav. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši
1.600,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene,
ve znění zprávy č. 12/32.
2. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena v celkové délce cca 45 bm na částech pozemkových parcel č.
444/101 a č. 444/102 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu investora stavby , uložit a
provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vedení veřejného osvětlení a v právu přístupu
k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a oprav, ve znění zprávy č. 12/32
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o
souhlasu se zřízením stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena v celkové délce cca 45 bm na
částech pozemkových parcel č. 444/101 a č. 444/102 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat
v právu investora stavby , uložit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vedení veřejného
osvětlení a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a oprav,
ve znění zprávy č. 12/32
465/32/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena v celkové délce cca 35 bm na částech pozemkových parcel č. 496/20 a č.
496/1 v katastrálním území Trpišov, které bude spočívat v právu investorů stavby akce: „Technická vybavenost
lokality 44/R ve Slatiňanech v části obce Trpišov“, uložit a provozovat na předmětných částech pozemkových
parcel vedení dešťové kanalizace a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly,
údržby a oprav. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 3.800,-Kč + DPH v zákonné výši ke
dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 13/32
2. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena v celkové délce cca 35 bm na částech pozemkových parcel č.
496/20 a č. 496/1 v katastrálním území Trpišov, které bude spočívat v právu investorů stavby akce: „Technická
vybavenost lokality 44/R ve Slatiňanech v části obce Trpišov“, uložit a provozovat na předmětných částech
pozemkových parcel vedení dešťové kanalizace a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění
kontroly, údržby a oprav, ve znění zprávy č. 13/32
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena v celkové délce cca 35 bm na částech pozemkových parcel č.
496/20 a č. 496/1 v katastrálním území Trpišov, které bude spočívat v právu investorů stavby akce: „Technická
vybavenost lokality 44/R ve Slatiňanech v části obce Trpišov“, uložit a provozovat na předmětných částech
pozemkových parcel vedení dešťové kanalizace a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění
kontroly, údržby a oprav, ve znění zprávy č. 13/32
466/32/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena v celkové délce cca 17 bm na části pozemkové parcely č. 816
v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu investora stavby, Společenství vlastníků pro dům č.
p. 534 ve Slatiňanech, zastoupené ,předsedou představenstva, místopředsedou, se sídlem společenství Tyršova
534, Slatiňany, uložit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely kanalizační přípojku splaškové a
dešťové vody, vstupovat a vjíždět na uvedenou pozemkovou parcelu za účelem provádění údržby, opravy nebo
výměny kanalizační přípojky. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 1.900,- Kč + DPH
v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 14/32
2. schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena v celkové délce cca 17 bm na části pozemkové
parcely č. 816 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu investora stavby, Společenství
vlastníků pro dům č. p. 534 ve Slatiňanech, zastoupené předsedou představenstva, místopředsedou, se sídlem
společenství Tyršova 534, Slatiňany, uložit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely kanalizační
přípojku splaškové a dešťové vody, vstupovat a vjíždět na uvedenou pozemkovou parcelu za účelem provádění
údržby, opravy nebo výměny kanalizační přípojky, ve znění zprávy č. 14/32

3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemena v celkové délce cca 17
bm na části pozemkové parcely č. 816 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu investora
stavby, Společenství vlastníků pro dům č. p. 534 ve Slatiňanech, zastoupené předsedou představenstva,
místopředsedou, se sídlem společenství Tyršova 534, Slatiňany, uložit a provozovat na předmětné části
pozemkové parcely kanalizační přípojku splaškové a dešťové vody, vstupovat a vjíždět na uvedenou
pozemkovou parcelu za účelem provádění údržby, opravy nebo výměny kanalizační přípojky,
ve znění zprávy č. 14/32
467/32/2011/RMS
schválila na základě § 122 odst. 2) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., poskytnutí mimořádné odměny ředitelce
Školní jídelny Slatiňany, ředitelce Mateřské školy Slatiňany, řediteli Základní umělecké školy Slatiňany a
řediteli Základní školy Slatiňany za splnění mimořádných pracovních úkolů v II. pololetí r. 2011
ve znění zprávy č. 15/32
468/32/2011/RMS
schválila 18. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2011 v příjmové části na
52.420.272,42 Kč (dorovnáno financováním příjmů 10.014.423,30 Kč) a ve výdajové části 57.442.795,72 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 4.991.900,-) ve znění zprávy k 18. rozpočtovému opatření č. 16/32
469/32/2011/RMS
1. schválila jako zhotovitele dvou předělovacích stěn v Mateřské škole Slatiňany Stavební společnost Chrudim,
Čáslavská 1247, 537 01 Chrudim, IČ 49283863 ve znění zprávy č. 17/32
2. vzala na vědomí použití neinvestičního příspěvku Mateřské školy Slatiňany ve výši 38.160,- Kč na
zhotovení dvou kusů předělovacích stěn do III. a IV oddělení Mateřské školy Slatiňany
ve znění zprávy č. 17/32
470/32/2011/RMS
schválila výjimku z počtu dětí v 5. třídě MŠ Slatiňany na dobu neurčitou z 24 na 25 ve znění zprávy č. 18/32
471/32/2011/RMS
neschválila poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec, ul. 5. května 1170, 549 41
Červený Kostelec, IČ 48623814 ve znění zprávy č. 19/32
472/32/2011/RMS
1. schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Koncesní smlouvě o provozování vodohospodářského majetku a zajištění
jeho správy s Vodárenskou společností Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ 27484211, (v
případě revolvingového/hypotečního úvěru doplňte: revolvingovém úvěru/hypotečním úvěru) ve znění zprávy č.
20/32
2. pověřila uzavřením Dodatku č. 2 ke Koncesní smlouvě o provozování vodohospodářského majetku a
zajištění jeho správy s Vodárenskou společností Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim,
IČ 27484211starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 20/32
473/32/2011/RMS
schválila podání žádosti o pokácení těchto stromů v katastrálním území Slatiňany:
- 2 ks javoru klen na pozemku parc. č. st. 110
- 1 ks jírovec maďal na pozemku parc. č. st. 110
ve znění zprávy č. 21/32
474/32/2011/RMS
1. schválila uzavření dohody o splátkách na úhradu sankce ve výši 500,-Kč/ měsíc za přestupky dle stavebního
zákona, uložené , ve znění zprávy č. 22/32.
2. pověřila uzavřením dohody o splátkách na úhradu sankce ve výši 500,-Kč/ měsíc za přestupky dle
stavebního zákona, uložené Slatiňany, starostu města MVDr. Ivana Jeníka.

475/32/2011/RMS
jmenovala komisi pro otevírání obálky pro veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné
stavební práce u objektu č. p. 66 Švýcárna, Slatiňany ve složení:
1. MVDr. Ivan Jeník – starosta města
2. Vítězslav Kolek – místostarosta města
3. Ing. Zdeněk Kocián – technický dozor investora
4. zástupce Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje
5. zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod,
ve znění zprávy č. 23/32
476/32/2011/RMS
vzala na vědomí informaci o provedení deratizace na území města firmou Destrol, Medlešice
477/32/2011/RMS
vzala na vědomí žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

