USNESENÍ
z 38. schůze rady města Slatiňany
ze dne 15. února 2016
Rada města Slatiňany
480/38/2016/RMS
schválila návrh programu 38. schůze rady města Slatiňany
481/38/2016/RMS
schválila Výroční zprávu za r. 2015 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
482/38/2016/RMS
schválila:
a) přijetí dotace ve výši 200.000,- Kč na pracovní pozici opatrovník od Pardubického kraje,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 ve znění zprávy č. 2/38
b) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč na pracovní pozici opatrovník
s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 ve znění
zprávy č. 2/38
483/38/2016/RMS
schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici
Tyršova ve Slatiňanech Národopisnému souboru Formani Slatiňany, a to ve dnech 20. 5. 2016
od 18:30 hodin - 22. 5. 2016 do 11:00 hodin, jako zázemí pro účinkující na 10. Slatiňanském
pozastavení, ve znění zprávy č. 3/38
484/38/2016/RMS
1) vzala na vědomí Zprávu o užívání společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech v roce
2015 ve znění zprávy č. 4/38,
2) schválila ceny za zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí
společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech o výměře 110 m2 včetně příslušenství
pro rok 2016 ve výši:
 350,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně, tj. říjen – duben a 250,- Kč + DPH/hodinu
v netopné sezóně, tj. květen – září pro komerční účely (např. prodejní akce, politické
agitace)
 252,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně a 168,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně
pro soukromé účely (např. svatby, rodinné oslavy apod.)
 126,- Kč + DPH/hodinu za vzdělávací akce pro veřejnost (např. výstavy, přednášky,
apod.)
 84,- Kč + DPH/hodinu pro schůzkovou a jinou činnost organizací a spolků založených
na území města Slatiňany
 70,- Kč/1 den pro dlouhodobé výstavní akce (tzn. 3 a více dnů)
 zdarma pro setkání občanů organizované volenými zástupci (bez politické agitace)
 zdarma pro informační akce, které jsou v zájmu občanů nebo města
 zdarma pro akce nebo v souvislosti s akcemi, které jsou pořádány/spolupořádány
městem Slatiňany
O zařazení akce do kategorií ceníku rozhoduje vedení MěÚ (starosta, tajemník, vedoucí
HSO), ve znění zprávy č. 4/38
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3) pověřila hospodářsko-správní odbor uzavíráním dohod o zapůjčení nebytových prostor
společenského sálu v přízemí společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech dle schválených
podmínek pro zapůjčení, ve znění zprávy č. 4/38
4) schválila ponechat nájemné z pronájmu nebytových prostor společenského domu v roce
2016 ve výši: 1 500,- Kč dětské organizaci Robi Slatiňany, 1 875,- Kč Junáku -svazu skautů
a skautek, středisku Slatiňany, 900,- Kč Českému rybářskému svazu místní organizaci
Slatiňany a 10,- Kč Svazu českých filatelistů, kroužku mladých filatelistů Slatiňany ve znění
zprávy č. 4/38
485/38/2016/RMS
schválila připravovanou stavbu přeložky elektrického kabelového vedení formou vybudování
nového sloupu na pozemku (v chodníku) parc. č. 188/5 v kat. území Slatiňany u domu
č. p. 447 v ul. T. G. Masaryka, ve znění zprávy č. 5/38
486/38/2016/RMS
1) schválila provést na částech pozemkových parcel č. 536/4, č. 566/11 a č. 639/1 v kat.
území Slatiňany stavbu zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nn), která bude
vybudována společností ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV,
v rámci stavby „Slatiňany, Národní Hřebčín, Z. Park, 122, KNN“, ve znění zprávy č. 6/38,
2) schválila zřízení věcného břemene-služebnosti na částech (cca 53 bm) pozemkových
parcel č. 536/4, č. 566/11 a č. 639/1 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV umístit, zřídit,
provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu zařízení distribuční soustavy
(kabelové vedení nn) vybudované v rámci stavby: „Slatiňany, Národní Hřebčín, Z. Park, 122,
KNN“. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 100,- Kč/bm+ DPH v zákonné
výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti, ve znění
zprávy č. 6/38
3) schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a konkrétní smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti na částech (cca 53 bm) pozemkových parcel č. 536/4, č. 566/11
a č. 639/1 v kat. území Slatiňany pro zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nn)
se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve znění zprávy
č. 6/38
487/38/2016/RMS
schválila:
odpisový plán na rok 2016 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
odpisový plán na rok 2016 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany
odpisový plán na rok 2016 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
odpisový plán na rok 2016 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Slatiňany,
ve znění zprávy č. 7/38
488/38/2016/RMS
vzala na vědomí termín konání 6. Městského plesu, který byl stanoven na sobotu 28. 1. 2017.
Rada města Slatiňany uložila MěÚ připravit pořádání 6. Městského plesu
489/38/2016/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni se žádostí
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k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu – Oprava chodníku
v části ulice Dělnická, Slatiňany (jižní strana) ve znění zprávy č. 9/38
490/38/2016/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam
členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam zpracovatelů, kteří budou
osloveni se žádostí k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu
– Oprava chodníku v části ulice Nádražní, Slatiňany ve znění zprávy č. 10/38
491/38/2016/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni se žádostí
k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu – Zpracování
projektové dokumentace k územnímu povolení a ke stavebnímu povolení na úpravu ploch
na sídlišti v ulici Tyršova, Slatiňany ve znění zprávy č. 11/38
492/38/2016/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni se žádostí
k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu – Položení nové
dlažby do vstupních prostor a terénní úpravy na plovárně ve Slatiňanech ve znění zprávy
č. 12/38
493/38/2016/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni se žádostí
k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu – Provedení
defektoskopie a stability stožárů veřejného osvětlení a jejich základů Rochovou metodou
ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 13/38
494/38/2016/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni se žádostí
k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu – Stavba chodníku
podél části Sečské ulice ve Slatiňanech – IV. část ve znění zprávy č. 14/38
495/38/2016/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni se žádostí
k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu – Oprava chodníku
v části ulice T. G. Masaryka ve Slatiňanech (naproti restauraci Pod zámkem) ve znění zprávy
č. 15/38
496/38/2016/RMS
schválila:
závazné ukazatele na rok 2016 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
497/38/2016/RMS
závazné ukazatele na rok 2016 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany
závazné ukazatele na rok 2016 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
závazné ukazatele na rok 2016 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu
Slatiňany, ve znění zprávy č. 16/38
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498/38/2016/RMS
schválila vyhlášení Konkurzního řízení na vedoucí místo ředitel/ředitelka příspěvkové
organizace Školní jídelna ve znění ve znění zprávy č. 17/28
499/38/2016/RMS
schválila 3. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2016 v příjmové
části na 55.815.200,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 2.872.000,- Kč) a ve výdajové
části 54.699.700,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy
k 3. rozpočtovému opatření č. 18/38
500/38/2016/RMS
vzala na vědomí písemnou informaci od ředitele Základní školy Slatiňany o rostoucí kapacitě
školy
501/38/2016/RMS
vzala na vědomí dopisy Tělocvičné jednoty Sokola Slatiňany, Tyršova 431, 538 21 Slatiňany
a) informující o financování přestavby Sokolovny
b) o připravovaných sokolských slavnostech
502/38/2016/RMS
vzala na vědomí žádost o zpevnění parkovací plochy u objektu č.p. 11, Škrovád a pověřila
místostarostu zjištěním rozsahu plánované zpevněné plochy
503/38/2016/RMS
pověřuje komisi pro rozvoj města předložit konkrétní návrh na typy svítidel veřejného
osvětlení do 31. 3. 2016
504/38/2016/RMS
1) schválila řešit provoz parkoviště u Národního hřebčína o z. Slatiňany formou zabudování
parkovacího automatu. WC na parkovišti řešit v kombinaci se sezónní službou.
2) rozhodla nepřijmout nabídky p. Kalhouse Marcela, IČ : 42219230, na pronájem sociálního
zařízení, parkoviště a kiosku u hřebčína ve Slatiňanech
505/38/2016/RMS
vzala na vědomí zprávu o vývoji bezpečnostní situace v rámci územní části Obvodního
oddělení Policie České republiky v Chrudimi za rok 2015
506/38/2016/RMS
schválila pořádání akce ve Škrovádě, pálení čarodějnic organizací „BZUK“ a požaduje
od organizace oznámit pořádání akce SDH Slatiňany a zjistit zda v místě ohně nevedou
inženýrské sítě

507/38/2016/RMS
schválila zveřejnit do měsíčníku Ozvěny Slatiňany informaci o přípravě možnosti svážet
odpad na území města Slatiňany1x za 14 dní.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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