USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2008
konané dne 7. dubna 2008
Rada města Slatiňany:
555/39/2008/RMS
schválila rozšířený návrh programu
556/39/2008/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parc. č. 496/20 o výměře
25 m2 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 1/39 a zároveň
2. pověřila uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 496/20 o výměře 25 m2
v kat. území Trpišov, Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 1/39.
557/39/2008/RMS
1. rozhodla ukončit Smlouvu č. 466/2007 o pronájmu pozemku (části parc. č. 525/8
o výměře 218 m2) v kat. území Slatiňany uzavřenou dne 30. 11. 2007, a to dohodou ke
dni 30. 4. 2008 ve znění zprávy č. 2/39 a zároveň
2. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parc. č. 525/8 o výměře 218 m2
v kat. území Slatiňany a to s účinností od 1. 5. 2008 ve znění zprávy č. 2/39,
3. zrušila usnesení č. 287/20/2007 ze dne 20. 8. 2007 ve věci rozhodnutí o uzavření smlouvy
o pronájmu části pozemkové parc. č. 525/8 o výměře 173 m2, části pozemkové
parc. č. 525/13 o výměře 45 m2 a části pozemkové parc. č. 525/12 o výměře 25 m2
v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 2/39
4. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 410/2007 o pronájmu pozemku
(části parc. č. 525/8 o výměře 226 m2 v kat. území Slatiňany) uzavřené
dne 17. 9. 2007. Dodatek se týká rozšíření předmětu nájmu o další část pozemkové
parc. č. 525/8 v kat. území Slatiňany (173 m2) a rozšíření předmětu nájmu o možnost chovu
slepic ve znění zprávy č. 2/39
5. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka:
1. uzavřením dohody o ukončení Smlouvy č. 466/2007 o pronájmu pozemku
(části parc. č. 525/8 o výměře 218 m2) v kat. území Slatiňany, a to ke dni 30. 4. 2008,
2. uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 525/8 o výměře 218 m2 v kat.
území Slatiňany
3. uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 410/2007 o pronájmu pozemku uzavřené
dne 17. 9. 2007 ve věci rozšíření předmětu nájmu o část pozemkové parc. č. 525/8 o výměře
173 m2 a rozšíření účelu nájmu ve znění zprávy č. 2/39
558/39/2008/RMS
schválila zřízení parkovacího místa na části pozemkové parc. č. 770 v kat. území Slatiňany na
náklady žadatele. Parkovací místo bude zřízeno ze zatravňovacích dlaždic a bude užíváno pro
vozidlo do 3,5 t ve znění zprávy č. 3/39
559/39/2008/RMS
schválila změnu použití investičních prostředků ve výši 60.000,- Kč z energetického auditu
na projektovou dokumentaci „Realizace úspor energie v Mateřské škole Slatiňany“ ve znění
zprávy 4/39.

560/39/2008/RMS
schválila převod části rezervního fondu Základní školy Slatiňany ve výši 0,40 Kč do
investičního fondu Základní školy Slatiňany pro financování projektové dokumentace
zateplení přístavby ve znění zprávy č. 5/39.
561/39/2008/RMS
1. vzala na vědomí nabídku od společnosti REAL spol. s r. o., spec. silniční práce,
Vítězství 653, 538 21 Slatiňany pro zadání zakázky města – Oprava části ulice
Ke Garážím ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 6/39.
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Oprava části ulice Ke Garážím
ve Slatiňanech se společností REAL spol. s r. o., spec. silniční práce,Vítězství 653,
538 21 Slatiňany za podmínky dofinancování rozpočtovou změnou ve znění zprávy č. 6/39.
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Oprava části ulice Ke Garážím
ve Slatiňanech se společností REAL spol. s r. o., spec. silniční práce, Vítězství 653,
538 21 Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 6/39.

562/39/2008/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro zadání zakázky města – Pokračování ve stavbě parkovacích
ploch – parkoviště u Hřebčína, ul. V Kaštance ve Slatiňanech:
1. PRVNÍ STAVEBNÍ Chrudim a. s., Tovární 1130, 537 23 Chrudim
2. SILAK CHRUDIM s. r. o., 538 36 Žumberk 18 ve znění zprávy č. 7/39.
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Pokračování
ve stavbě parkovacích ploch – parkoviště u Hřebčína, ul. V Kaštance ve Slatiňanech
se společností PRVNÍ STAVEBNÍ Chrudim a. s., Tovární 1130, 537 23 Chrudim
v případě, že se se společností smlouva neuzavře, bude uzavřena se společností
SILAK CHRUDIM s. r. o., 538 36 Žumberk 18 ve znění zprávy č. 7/39.
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Pokračování ve stavbě parkovacích
ploch – parkoviště u Hřebčína, ul. V Kaštance ve Slatiňanech se společností
PRVNÍ STAVEBNÍ Chrudim a. s., Tovární 1130, 537 23 Chrudim, v případě, že se
se společností smlouva neuzavře, bude uzavřena se společností SILAK CHRUDIM s. r. o.,
538 36 Žumberk 18, starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 7/39.
563/39/2008/RMS
1. vzala na vědomí nabídku od společnosti higway design s. r. o.Ing. Jindřich Kmoníček, Jižní
870/2, 500 03 Hradec Králové pro zadání zakázky města - Vypracování studie dopravy
v klidu – rozšíření o lokalitu „Na Pančule-ul. Medunova“ve znění zprávy č. 8/39.
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Vypracování
studie dopravy v klidu - rozšíření o lokalitu „Na Pančule-ul. Medunova“ se společností
higway design s. r.o., Ing. Jindřich Kmoníček, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
za podmínky dofinancování rozpočtovou změnou ve znění zprávy č. 8/39.
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Vypracování
studie dopravy v klidu – rozšíření o lokalitu „Na Pančule-ul. Medunova“ se společností
higway design s. r. o., Ing. Jindřich Kmoníček, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 8/39.

564/39/2008/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro zadání zakázky města – Oprava lávky přes řeku Chrudimku
mezi ulicí Vrchlického a Starým náměstím ve Slatiňanech (u bývalé Modely) na 1. etapu:
INSTAV Hlinsko a. s., Jungmannova 936, 539 01 Hlinsko v Č.
2. schválila 2. etapu odložit na příští schůzi rady města.
3. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Oprava lávky přes řeku
Chrudimku mezi ulicí Vrchlického a Starým náměstím ve Slatiňanech (u bývalé Modely):
na 1. etapu se společností INSTAV Hlinsko a. s., Jungmannova 936, 539 01 Hlinsko v Č. za
podmínky dofinancování rozpočtovou změnou ve znění zprávy č. 9/39.
4. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Oprava lávky
přes řeku Chrudimku mezi ulicí Vrchlického a Starým náměstím ve Slatiňanech
(u bývalé Modely): na 1. etapu se společností INSTAV Hlinsko a. s., Jungmannova 936,
539 01 Hlinsko v Č. starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 9/39.
565/39/2008/RMS
1. schválila odložit projednání bodu č. 10/39/2008 na příští schůzi.
566/39/2008/RMS
1. schválila 5. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2008 v příjmové
části na 40.760.700,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.263.700,- Kč) a ve výdajové části
39.849.400,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.175.000,-) ve znění ve znění zprávy
k 5. rozpočtovému opatření č. 11/39.
567/39/2008/RMS
1. schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenových
nabídek na stavební zakázky města – Výměna oken na budově ZUŠ Slatiňany a na instalaci
klimatizace v budově č. p. 771, ul. T. G. Masaryka, Slatiňany v učebně ZUŠ Slatiňany ve
znění zprávy č. 12/39.
568/39/2008/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o nájmu bezbariérového bytu 1+ 1, č. 2 v domě č. p. 825 na
Starém náměstí ve Slatiňanech, s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem
Slatiňany bez závad.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o nájmu.
569/39/2008/RMS
1. vzala na vědomí stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice,
č.j. 838/38020/31/Hro/2008 ve věci dopravního značení pro místní úpravu provozu
- označení přechodů pro chodce u restaurace U Zámku ve Slatiňanech.
2. pověřila MěÚ Slatiňany prověřit další možnosti zabezpečení přechodů pro chodce
u restaurace U Zámku ve Slatiňanech.
570/39/2008/RMS
jmenovala místostarostu Vítězslava Kolka členem komise pro rozvoj města.
571/39/2008/RMS
vzala na vědomí ocenění od ministra vnitra České republiky MUDr. Mgr. Ivana Langera
za využití Czech POINTu.
572/39/2008/RMS

schválila zaslání žádosti řediteli Policie ČR – Správa Východočeského kraje o bezúplatný
převod nepotřebného majetku MV – Policie ČR na město Slatiňany pro potřeby SDH
Slatiňany a pro zajištění akceschopnosti jednotky města Slatiňany JPO II
1. pro rychlý zásah jednotky JPO II- 7-9 místné dopr. vozidlo typu VW, Renault, Ford apod.
2. světelné výstražné zařízení (světelná rampa + ovládání – dle možností)
573/39/2008/RMS
vzala na vědomí jednání o obsazení funkce městského architekta s Ing. arch. Vladimírem
Rozehnalem a pověřuje MěÚ předložit upřesňující podmínky.
574/39/2008/RMS
1. vzala na vědomí návrh Mgr. Daniela Vychodila na zhotovení „rekreační zelené plochy
v Kunčí“.
2. schválila setkání zástupců rady města v místních částech Trpišov a Kunčí.
575/39/2008/RMS
uložila MěÚ Slatiňany prověřit stav víceúčelového hřiště ve Slatiňanech, uvést do provozu
vývěsní skříňku s provozním řádem a zajistit potřebné opravy.
576/39/2008/RMS
vzala na vědomí návštěvu zástupců obce Batizovce v červnu 2008.
577/39/2008/RMS
1. schválila 3 denní pracovní cestu starosty a místostarosty do Itálie.
2. uložila starostovi a místostarostovi zjistit možnosti spolupráce s místními spolky
a podnikateli.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

