USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012
konané dne 5. března 2012
Rada města Slatiňany:
554/39/2012/RMS
schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany
555/39/2012/RMS
schválila 2. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2012 v příjmové části na
46.004.764,80 Kč (dorovnáno financováním příjmů 9.410.000,- Kč) a ve výdajové části 50.135.664,80 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 5.279.100,-) ve znění zprávy k 2. rozpočtovému opatření č. 1/39.
556/39/2012/RMS
souhlasila s pořádáním závodu Východočeského poháru v orientačním běhu v sobotu 31. března 2012,
pořádaných OK Lokomotivou Pardubice, Palackého 2547, 530 02 Pardubice, IČ 26606747 v lesích ve
vlastnictví města Slatiňany za podmínek stanovených, ve znění zprávy č. 2/39
557/39/2012/RMS
potvrzuje v pracovním poměru na dobu určitou 6-ti let pana Petra Šottu ředitele ZUŠ Slatiňany a paní Irenu
Daňkovou ředitelku Školní jídelny ZŠ Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/39
558/39/2012/RMS
vzala na vědomí protokol České školní inspekce o veřejnosprávní kontrole využívání finančních prostředků ze
státního rozpočtu v ZUŠ Slatiňany, ve znění zprávy č. 4/39
559/39/2012/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování stravování se Školní jídelnou Slatiňany, Školská 523, 538 21
Slatiňany s účinností od 01. 03. 2012 ve znění zprávy č. 5/39
2. pověřila uzavřením smlouvy o poskytování stravování se Školní jídelnou Slatiňany, Školská 523, 538 21
Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 5/39
3. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování stravování – formou rozvozu obědů se Školní jídelnou Slatiňany,
Školská 523, 538 21 Slatiňany s účinností od 01. 03. 2012 ve znění zprávy č. 5/39
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. 5/39
560/39/2012/RMS
1. souhlasí s projektovou dokumentací na výstavbu dvoubytového domu určeného jako chráněné bydlení pro
klienty Domova sociálních služeb ve Slatiňanech na části pozemkové parcely č. 357/21 v katastrálním
území Slatiňany a výstavbu inženýrských sítí a příjezdové komunikace pro výše uvedený dvoubytový dům
a na částech pozemkových parcel č. 357/21 a č. 419/2 v katastrálním území Slatiňany, jejichž investorem je
Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, ve znění zprávy č. 6/39
2. schválila zřízení věcného břemena v celkové délce cca 35 bm na části pozemkové parcely č. 357/21
v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu Pardubického kraje, se sídlem Komenského
nám. 125, Pardubice, zřídit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely vedení splaškové
kanalizace včetně příslušenství a v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za účelem provádění
kontroly, údržby, rekonstrukce a oprav. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 3.900,Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 6/39
3. 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 části pozemkové parcely č.
357/21 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu Pardubického kraje, se sídlem
Komenského nám. 125, Pardubice, zřídit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely vedení
splaškové kanalizace včetně příslušenství a v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za účelem
provádění kontroly, údržby, rekonstrukce a oprav, ve znění zprávy č. 6/39

4. 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 části pozemkové parcely č.
357/21 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu Pardubického kraje, se sídlem
Komenského nám. 125, Pardubice, zřídit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely vedení
splaškové kanalizace včetně příslušenství a v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za účelem
provádění kontroly, údržby, rekonstrukce a oprav, ve znění zprávy č. 6/39
5. schválila zřízení věcného břemena v celkové délce cca 127 bm na částech pozemkových parcel č. 357/21 a
č. 419/2 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu Pardubického kraje, se sídlem
Komenského nám. 125, Pardubice, zřídit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vedení
dešťové kanalizace včetně příslušenství a v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za účelem
provádění kontroly, údržby, rekonstrukce a oprav. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši
14.500- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 6/39
6. 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 127 bm na částech pozemkových
parcel č. 357/21 a č. 419/2 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu Pardubického kraje,
se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, zřídit a provozovat na předmětných částech pozemkových
parcel vedení dešťové kanalizace včetně příslušenství a v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za
účelem provádění kontroly, údržby, rekonstrukce a oprav, ve znění zprávy č. 6/39
7. 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 127 bm na částech pozemkových parcel
č. 357/21 a č. 419/2 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu Pardubického kraje, se
sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, zřídit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel
vedení dešťové kanalizace včetně příslušenství a v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za účelem
provádění kontroly, údržby, rekonstrukce a oprav, ve znění zprávy č. 6/39
8. schválila zřízení věcného břemena v celkové délce cca 81 bm na částech pozemkových parcel č. 357/21 a
č. 419/2 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu Pardubického kraje, se sídlem
Komenského nám. 125, Pardubice, zřídit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vedení
vodovodu včetně příslušenství a v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za účelem provádění
kontroly, údržby, rekonstrukce a oprav. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 8.700,Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 6 /39
9. 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 81 bm na částech pozemkových parcel
č. 357/21 a č. 419/2 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu Pardubického kraje, se
sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, zřídit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel
vedení vodovodu včetně příslušenství a v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za účelem provádění
kontroly, údržby, rekonstrukce a oprav, ve znění zprávy č. 6/39
10. 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 81 bm na částech pozemkových parcel č.
357/21 a č. 419/2 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu Pardubického kraje, se
sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, zřídit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel
vedení vodovodu včetně příslušenství a v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za účelem provádění
kontroly, údržby, rekonstrukce a oprav, ve znění zprávy č. 6/39
11. schválila zřízení věcného břemena v celkové délce cca 78 bm na částech pozemkových parcel č. 357/21 a
č. 419/2 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu Pardubického kraje, se sídlem
Komenského nám. 125, Pardubice, zřídit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vedení
veřejného osvětlení včetně příslušenství a v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za účelem
provádění kontroly, údržby, rekonstrukce a oprav. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši
2.800,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 6 /39

12. 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 78 bm na částech pozemkových parcel
č. 357/21 a č. 419/2 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu Pardubického kraje, se
sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, zřídit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel
vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství a v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za účelem
provádění kontroly, údržby, rekonstrukce a oprav, ve znění zprávy č. 6/39
13. 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 78 bm na částech pozemkových parcel č.
357/21 a č. 419/2 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu Pardubického kraje, se
sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, zřídit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel
vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství a v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení za účelem
provádění kontroly, údržby, rekonstrukce a oprav, ve znění zprávy č. 6/39
14. schválila napojení plánované výstavby veřejného osvětlení na částech pozemkových parcel č. 357/21 a č.
419/2 v kat. území Slatiňany pro plánovanou výstavbu dvoubytového domu určeného jako chráněné bydlení
pro klienty Domova sociálních služeb ve Slatiňanech na pozemkové parcele č. 357/21 v kat. území
Slatiňany na stávající síť veřejného osvětlení za podmínek stanovených OVŽP Městského úřadu Slatiňany.
Investor uhradí veškeré případné náklady na potřebné úpravy na stávající síti veřejného osvětlení v majetku
města Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/39
561/39/2012/RMS
1. schválila umístění reklamního zařízení o rozměrech 2,5 m x 1 m na části pozemkové parcely č. 723 v kat.
území Slatiňany, ve znění zprávy č. 7/39
2. stanovila nájemné za pronájem části pozemkové parcely č. 723 o výměře 0,5 m2 k umístění reklamního
zařízení o rozměrech 2,5 m x 1m v kat. území Slatiňany ve výši 1.500,- Kč/m2/rok, pro provozovatele
restaurace Krčmy u krále Artuše, IČO: 73975460, ve znění zprávy č. 7/39
3. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parcely č. 723 o výměře 0,5 m2 v kat. území
Slatiňany za účelem umístění reklamního zařízení o rozměrech 2,5 m x 1 m s provozovatelem restaurace
Krčmy u krále Artuše, IČO: 73975460, ve znění zprávy č. 7/39
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 723 o
výměře 0,5 m2 v kat. území Slatiňany za účelem umístění reklamního zařízení o rozměrech 2,5 m x 1 m s
provozovatelem restaurace Krčmy u krále Artuše, IČO: 73975460, ve znění zprávy č. 7/39
562/39/2012/RMS
1. vzala na vědomí Zprávu o užívání Společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech v roce 2011
ve znění zprávy č. 8/39
2. schválila ponechat cenu za zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí Společenského domu
č. p. 287 ve Slatiňanech o výměře 110 m2 včetně příslušenství v roce 2012 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 strany, politická agitace)
 zdarma pro setkání občanů organizované volenými zástupci (bez politické agitace)
 zdarma pro informační akce, které jsou v zájmu občanů nebo města
 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)
O zařazení akce do kategorií ceníku rozhoduje vedení MěÚ (starosta, tajemník, vedoucí HSO),
ve znění zprávy č. 8/39
3. schválila ponechat nájemné z pronájmu nebytových prostor Společenského domu v roce 2012 ve výši:
a) 1 500,- Kč dětské organizaci Robi Slatiňany,
b) 1 875,- Kč Junáku-svazu skautů a skautek, středisku Slatiňany,
c)
900,- Kč Českému rybářskému svazu místní organizaci Slatiňany a
d)
10,- Kč Svazu českých filatelistů, kroužku mladých filatelistů Slatiňany
ve znění zprávy č. 8/39

563/39/2012/RMS
schválila:
a) odpisový plán na rok 2012 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany
b) odpisový plán na rok 2012 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
c) odpisový plán na rok 2012 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
d) odpisový plán na rok 2012 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Slatiňany, ve znění
zprávy č. 9/39
564/39/2012/RMS
schválila:
a) závazné ukazatele na rok 2012 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Slatiňany
b) závazné ukazatele na rok 2012 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany
c) závazné ukazatele na rok 2012 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
d) závazné ukazatele na rok 2012 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany,
ve znění zprávy č. 10/39
565/39/2012/RMS
schválila výpověď nájmu z bytu bez přivolení soudu z důvodu neplacení nájemného pro nájemce v bytě č. 1
v domě čp. 92 na Starém náměstí ve Slatiňanech ve znění zprávy č.11/39
566/39/2012/RMS
schválila výpověď nájmu z bytu bez přivolení soudu z důvodu neplacení nájemného pro nájemce v bytě č. 5
v domě čp. 825 na Starém náměstí ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 12/39
567/39/2012/RMS
schválila výpověď nájmu z bytu bez přivolení soudu z důvodu, že nájemce má dva nebo více bytů, pro nájemce
v bytě č. 9 v domě čp. 823 na Starém náměstí ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 13/39
568/39/2012/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 90/2002 , o nájmu bytu 1 + 2, č. 5 v domě čp. 823 na Starém náměstí
ve Slatiňanech, dohodou ke dni převzetí bytu městem Slatiňany bez závad ve znění zprávy č. 14 /39
2. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 2, č. 5 v domě čp. 823 na Starém náměstí ve
Slatiňanech, s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
ve znění zprávy č. 14 /39
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu 1 + 2, č. 5 v domě čp. 823
na Starém náměstí ve Slatiňanech ke dni převzetí bytu městem Slatiňany bez závad a uzavřením nájemní
smlouvy o nájmu bytu 1 + 2, č. 5 v domě čp. 823 na Starém náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni
následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad, ve znění zprávy č. 14 /39
4. schválila jako náhradnici pro přidělení bytu 1 + 2, č. 5 v domě čp. 823 na Starém náměstí ve Slatiňanech
ve znění zprávy č. 14/39
569/39/2012/RMS
schválila pokácení 1 ks vrby na pozemku parc. č. 173/1 v katastrálním území Kunčí ve znění zprávy č. 15/39
570/39/2012/RMS
vzala na vědomí dopis „Stanovisko k usnesení rady města č. 38/2012, odstavec 547/38/2012/RM, bod 2.“
ve znění zprávy č.15/39 a rozhodla požádat AOPK ČR stanovisko v této věci.
571/39/2012/RMS
1. schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenových nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu – vypracování nového územního plánu města, ve znění zprávy č. 16/39.
Rada města Slatiňany uložila zveřejnit výzvu k veřejné zakázce města - vypracování nového územního plánu
města na web.
2. určila kontaktní osobu pro jednání s uchazeči o tuto veřejnou zakázku, vedoucího OVŽP p. Antonína
Odvárku

572/39/2012/RMS
1. schválila uzavření dodatku č. 19 k pojistné smlouvě č 8602625396, ve znění zprávy č. 17/39
2. pověřila uzavřením dodatku č. 19 k pojistné smlouvě č 8602625396, starostu MVDr. Ivana Jeníka,
ve znění zprávy č. 17/39
573/39/2012/RMS
stanovila celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany:
- s účinností od 1.4.2011
na 33
- s účinností od 1.6.2012
na 35
- s účinností od 1.10.2012
na 32
ve znění zprávy č. 18/39
574/39/2012/RMS
1. schválila pořádání 2. městského plesu dne 26. ledna 2013 ve znění zprávy č. 19/39.
2. schválila uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor a zajištění služeb s TJ Sokol v souvislosti
s pořádáním 2. městského plesu ve znění zprávy č. 19/39
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Smlouvy o pronájmu nebytových prostor a zajištění služeb
s TJ Sokol v souvislosti s pořádáním 2. městského plesu ve znění zprávy č. 19/39
4. uložila MěÚ připravit pořádání 2. městského plesu ve znění zprávy č. 19/39
575/39/2012/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně s Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 ve znění zprávy 20/39
2. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy 20/39
3. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně s Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 ve znění zprávy 20/39
4. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy 20/39
576/39/2012/RMS
schválila veřejný prodej majetku po zemřelém ve znění zprávy č. 14/39
577/39/2012/RMS
rozhodla pozastavit výběrové řízení a připravit dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě č. 0192011 se společností
STILT PROJECTS s.r.o., Železniční 469/4, 77900 Olomouc – Chválkovice
578/39/2012/RMS
schválila zrušení výběrového řízení na realizaci expozice interaktivního muzea Švýcárna
579/39/2012/RMS
vzala na vědomí informaci o pořízení a instalaci infokiosku na budově radnice. Realizace je v rámci projektu
Podpora turistického informačního systému v Pardubickém kraji, který je financován z Regionálního
operačního programu soudržnosti Severovýchod. Tento projekt realizuje Destinační společnost Východní
Čechy.
580/39/2012/RMS
projednala způsob odvozu kontejnerů u Sokolovny ve Slatiňanech
581/39/2012/RMS
vzala na vědomí žádost spoluobčanů ve Škrovádě (vyřešení povrchu komunikace p.č. 107/8 k.ú. Škrovád).

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

