USNESENÍ
z 35. schůze rady města Slatiňany
ze dne 11. ledna 2016
Rada města Slatiňany
444/35/2016/RMS
schválila návrh programu 35. schůze rady města Slatiňany
445/35/2016/RMS
vydala vnitřní směrnici č. 1/2016/RMS pro tvorbu a čerpání sociálního fondu Městského
úřadu Slatiňany pro rok 2016 ve znění zprávy č. 1/35
446/35/2016/RMS
2. Kontrola dotací poskytnutých v roce 2015
Návrh usnesení:
Rada města Slatiňany vzala na vědomí kontrolu dotací poskytnutých městu Slatiňany v roce
2015 ve znění zprávy č. 2/35
447/35/2016/RMS
1) vyhlásila dnem 12. ledna 2016 výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření
bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany
v roce 2016, ve znění zprávy č. 3/35.
2) jmenovala komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města
Slatiňany takto :
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Mgr. Jan Hanuš, člen rady města
Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO
Ing. Václav Hoffman, vedoucí OVŽP
Renata Vondráčková, referent HSO
ve znění zprávy č. 3/35
448/35/2016/RMS
schválila rozdělení celkového limitu na dotace z rozpočtu města Slatiňany v rámci výdajů
schváleného rozpočtu na rok 2016 ve výši 500.000,- Kč:
- 450.000,- na činnost a ceny do soutěží pořizované příjemcem dotace
- 15.000,- poháry a čestné ceny se znakem města
- 35.000,- rezerva, ve znění zprávy č. 4/35
449/35/2016/RMS
1. projednala
Návrh na vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Poskytnutí bankovního úvěru pro město
Slatiňany“ na financování investiční akce „Trpišov – splašková kanalizace“ zadané formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve znění zprávy č. 5/35
2. schválila
a) Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Poskytnutí bankovního úvěru pro město Slatiňany““
zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů ve znění zprávy č. 5/35
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b) zadávací dokumentaci včetně příloh k veřejné zakázce „Poskytnutí bankovního úvěru pro
město Slatiňany““ ve znění zprávy č. 5/35
3. Schválila
a) Komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace včetně náhradníků ve
složení:
MVDr. Ivan Jeník – starosta (člen), Rostislav Meduna – radní (náhradník)
Vítězslav Kolek – místostarosta (člen), Ing. Petr Kolek – radní (náhradník)
Ing. Josef Prokš – tajemník (člen), Ing. Jiří Pešek – informatik (náhradník)
Mgr. Libuše Němcová – právník (člen), Hana Hanušová – mzdová účetní (náhradník)
Ing. Vladimír Rašín – vedoucí HSO (člen), Jana Tesařová - hlavní účetní (náhradník)
b) Hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení:
MVDr. Ivan Jeník – starosta (člen), Rostislav Meduna – radní (náhradník)
Vítězslav Kolek – místostarosta (člen), Ing. Petr Kolek – radní (náhradník)
Ing. Josef Prokš – tajemník (člen), Ing. Jiří Pešek – informatik (náhradník)
Mgr. Libuše Němcová – právník (člen), Hana Hanušová – mzdová účetní (náhradník)
Ing. Vladimír Rašín – vedoucí HSO (člen), Jana Tesařová - hlavní účetní (náhradník) ve
znění důvodové zprávy č. 5/35
c) seznam oslovených uchazečů
Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,
IČ 45317054, dat. schr. 4ktes4w¨
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, dat. schr. wx6dkif
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,150 57 Praha, IČ 00001350,
dat. schr. 8qvdk3s GE
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, dat. schr. skzfs6¨
GE Money Bank, a.s., BB Centrum, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 – Michle,
IČ: 25672720, dat. schr. 3kpd8nk
4. Uložila
MVDr. Ivanu Jeníkovi, starostovi města, zajistit realizaci přijatého usnesení ve znění
důvodové zprávy č. 5/35
450/35/2016/RMS
schválila uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor a zajištění služeb ve znění zprávy
č. 6/35
451/35/2016/RMS
8. 1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2016
Návrh usnesení:
Rada města Slatiňany schválila 1. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města
Slatiňany na rok 2016 v příjmové části na 55.815.200,- Kč (dorovnáno financováním příjmů
2.800.000,- Kč) a ve výdajové části 54.627.700,- Kč (dorovnáno financováním výdajů
3.987.500,-) ve znění zprávy k 1. rozpočtovému opatření č. 8/35
452/35/2016/RMS
schválila uzavřít smlouvu o zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS s
městem Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim ve znění zprávy č. 9/35
453/35/2016/RMS
doporučila zastupitelstvu schválit program 9. Zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve
znění zprávy č. 10/35
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454/35/2016/RMS
schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1v domě č. p. 765, Farská ulice ve
Slatiňanech, s účinností od 1. února 2016, ve znění zprávy č. 11/35
455/35/2016/RMS
vzala na vědomí dopis zaměstnanců Mateřské školy Slatiňany a pověřuje
Mgr. Milana Chalupníka prověřit skutečnost
456/35/2016/RMS
schválila uvolnění 10 ks vstupenek na městský ples pro významné hosty
457/35/2016/RMS
schválila použití znaku města Slatiňany do vědecké publikace „Znaky měst České republiky“
458/35/2016/RMS
1. se seznámila s obsahem petice „Za právo na svobodné a nerušené užívání rekreačních
objektů – chat“.
2. posoudila petici „Za právo na svobodné a nerušené užívání rekreačních objektů – chat“
s tím, že Město Slatiňany za účelem řešení problémů chatové lokality svolá v dané věci
jednání za přítomnosti příslušných správních orgánů a vlastníků chat a pozemků v předmětné
lokalitě.
3. pověřila starostu města zpracováním písemné odpovědi na petici v rozsahu dle předložené
důvodové zprávy.
459/35/2016/RMS
schválila účast zástupce MěÚ na jednání sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska
19.1.2016 v budově Muzea v Chrudimi
460/35/2016/RMS
schválila zřízení bodů záchrany v Městských lesích Slatiňany v lokalitách Borek a Monaco
461/35/2016/RMS
souhlasila s umístěním trasy studie Singltreku mimo hlavní pěší trasu směrem na západ
462/35/2016/RMS
uložila MěÚ Slatiňany provést zveřejnění dvou variant architektonických studií „Parková
úprava Rada města Slatiňany ukládá MěÚ Slatiňany provést zveřejnění dvou variant
architektonických studií „Parková úprava mezi ul. Tyršova - ulice T.G.Masaryka“ v náležité
formě a rozsahu (webové stránky, vývěska, Ozvěny)

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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