USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 35/2008
konané dne 4. února 2008
Rada města Slatiňany:
499/35/2008/RMS
schválila rozšířený návrh programu jednání
500/35/2008/RMS
schválila změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2008 v příjmové
části na 39.885.000,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 2.913.700,- Kč) a ve výdajové
části 38.623.700,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.175.000,-) ve znění ve znění zprávy
k 2. rozpočtovému opatření č. 1/35.
501/35/2008/RMS
schválila odpisové plány na rok 2008 pro příspěvkové organizace města Slatiňany: Základní
školu Slatiňany, Mateřskou školu Slatiňany, Školní jídelnu Slatiňany, Základní uměleckou
školu Slatiňany ve znění zprávy č. 2/35.
502/35/2008/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování stravování se Školní jídelnou Slatiňany, Školská
523, 538 21 Slatiňany s účinností od 1.2.2008.
2. pověřila uzavřením smlouvy o poskytování stravování se Školní jídelnou Slatiňany,
Školská 523, 538 21 Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 3/35
3. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování stravování – formou rozvozu obědů se Školní
jídelnou Slatiňany, Školská 523, 538 21 Slatiňany s účinností od 1.2.2008.
4. pověřila uzavřením smlouvy o poskytování stravování – formou rozvozu obědů se Školní
jídelnou Slatiňany, Školská 523, 538 21 Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění
zprávy č. 3/35
503/35/2008/RMS
1. rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce částí těchto pozemkových parcel:
kat. území Škrovád
kat. území Slatiňany
213 o výměře cca 60 m2
382/2 o výměře cca 1 625 m2 698/1 o výměře cca 15 m2
215 o výměře cca 480 m2
382/4 o výměře cca 275 m2
590/1 o výměře cca 1 930 m2
2
2
377/1 o výměře cca 1 535 m
376 o výměře cca 285 m
590/4 o výměře cca 320 m2
377/2 o výměře cca 35 m2
296/5 o výměře cca 300 m2
699 o výměře cca 15 m2
377/3 o výměře cca 520 m2
375/1 o výměře cca 610 m2
2
377/4 o výměře cca 125 m
373/5 o výměře cca 175 m2
s městem Chrudim, se sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim ve znění zprávy č. 4/3
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o výpůjčce výše uvedených
částí pozemkových parcel v kat. území Škrovád a Slatiňany s městem Chrudim ve znění
zprávy č. 4/35.

504/35/2008/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 384/17 v kat. území
Trpišov, které bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec
Králové uložit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynárenské zařízení
(STL přípojku o délce cca 15 bm) včetně příslušenství a v právu přístupu k uvedenému
zařízení za účelem provádění kontroly, rekonstrukce a oprav. Náhrada bude za zřízení
věcného břemena stanovena dle přesného geometrického zaměření ve výši 50,- Kč za každý
běžný metr STL přípojky umístěné v pozemku města ve znění zprávy č. 5/35,
2. schválila zřízení věcného břemena na částech pozemkových parc. č. 384/7 a 384/17
v kat. území Trpišov, které bude spočívat v právu společnosti Telefónica O2 Czech
Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 uložit a provozovat
na částech předmětných pozemkových parcel vedení veřejné telekomunikační sítě
(cca 30 bm) a v právu přístupu k uvedenému vedení za účelem provádění kontroly, údržby
a opravy. Náhrada bude za zřízení věcného břemena stanovena na základě zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, minimálně však 500,- Kč ve znění zprávy č. 5/35
a zároveň
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením třístranné smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena týkající se dotčení
části (cca 15 bm) pozemkové parc. č. 384/17 v kat. území Trpišov se společností
VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové ve znění zprávy č. 5/35 a
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena týkající se dotčení částí
(cca 30 bm) pozemkových parc. č. 384/7 a 384/17 v kat. území Trpišov se společností
Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 ve
znění zprávy č. 5/35.
505/35/2008/RMS
schválila Výroční zprávu za r. 2007 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
506/35/2008/RMS
1. schválila seznam projektantů a firem, kteří budou osloveni žádostí o předložení cenových
nabídek na zakázky města malého rozsahu - vypracování projektových dokumentací a
zhotovení staveb ve znění zprávy č. 7/35
2. schválila základní zadání jednotlivých zakázek ve znění zprávy č. 7/35
3. uložila MěÚ Slatiňany zveřejnit na webu města informaci o zadávání zakázek ve znění
zprávy č. 7/35.
507/35/2008/RMS
neschválila podání žádosti o povolení kácení 3 ks břízy bělokoré na pozemku parc. č. 305/2 v
katastrálním území Slatiňany a provedení náhradní výsadby na náklady žadatele na pozemku
parc. č. 305/2 v katastrálním území Slatiňany v počtu 4 ks javorů.
508/35/2008/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro zadání zakázky města - Vypracování projektové dokumentace
na rekonstrukci domu č. p. 66 ve Slatiňanech – Švýcárna:
Projekční kancelář Ing. arch. Milan Vojtěch, Pardubice

ve znění zprávy č. 9/35.
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci domu č. p. 66 ve Slatiňanech – Švýcárna se společností
Projekční kancelář, Ing. arch Milan Vojtěch, Pardubice
ve znění zprávy č. 9/35.
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Vypracování
projektové dokumentace na rekonstrukci domu č. p. 66 ve Slatiňanech - Švýcárna
se společností Projekční kancelář, Ing. arch Milan Vojtěch, Pardubice MVDr. Ivana Jeníka, ve
znění zprávy č. 9/35.
509/35/2008/RMS
1. schválila dodatek č. 1 ke smlouvě číslo TP 37/07 o provozování stavebního programu Vita
s firmou Vita software s.r.o., Na Beránce 57/2, Praha 6.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě číslo TP 37/07
o provozování stavebního programu Vita s firmou Vita software s.r.o., Na Beránce 57/2,
Praha 6.
510/35/2008/RMS
1. schválila smlouvu o zasílání varovných a výstražných zpráv SMS s městem Chrudim,
Pardubická 67, 538 01 Chrudim.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem smlouvy na zasílání varovných a
výstražných zpráv SMS
511/35/2008/RMS
Návrh usnesení:
1. projednala pojmenování ulic ve Slatiňanech a ve Škrovádě
2. pověřila Mgr. Jana Hanuše jednáním ve věci pojmenování ulic ve Slatiňanech a ve
Škrovádě.
512/35/2008/RMS
1. schválila prohlášení, že nemovitost Mateřská škola Slatiňany, ulice Švermova, č.p. 693,
bude město Slatiňany po ukončení projektu „Mateřská škola Slatiňany - realizace úspor
energie“ provozovat jako mateřskou školu po dobu nejméně pěti let od ukončení tohoto
projektu.
2. schválila prohlášení, že nemovitost Základní škola – školička, ulice Nerudova, č.p. 752,
bude město Slatiňany po ukončení projektu „Snížení spotřeby energie zlepšení tepelně
technických vlastností školičky – přístavby Základní školy Slatiňany“ provozovat jako
součást Základní školy Slatiňany po dobu nejméně pěti let od ukončení tohoto projektu.
513/35/2008/RMS
1. schválila označení přechodů pro chodce na silnici I/37 u ulic Jiráskova a Vrchlického na
náklady města Slatiňany.
2. uložila MěÚ realizovat usnesení.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

