USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 40/2008
konané dne 28. dubna 2008
Rada města Slatiňany:
578/40/2008/RMS
schválila upravený návrh programu
579/40/2008/RMS
vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/40.
580/40/2008/RMS
1. schválila smlouvu o dočasném užívání pozemku parc.č. 1935/4 v k.ú. Chrudim pro
pořádání akce IC Slatiňany a IC Chrudim (Velkolepý pochod)
ve znění zprávy č. 2/40
2. pověřila uzavřením smlouvy o dočasném užívání pozemku parc.č. 1935/4 v k.ú. Chrudim
pro pořádání akce IC Slatiňany a IC Chrudim (Velkolepý pochod) starostu města Slatiňany
ve znění zprávy č. 2/40
581/40/2008/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu pozemkové parc. č. 496/31 o výměře 90 m2
a pozemkové parc. č. 33/2 o výměře 3 m2 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 3/40
2. pověřila uzavřením smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 496/31 o výměře 90 m2
a pozemkové parc. č. 33/2 o výměře 3 m2 v kat. území Trpišov
starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 3/40.
582/40/2008/RMS
schválila záměr pronájmu pozemkové parcely č. 444/86 o výměře 17 732 m2, pozemkové
parc. č. 444/88 o výměře 244 m2, pozemkové parc. č. 444/19 o výměře 931 m2, pozemkové
parc. č. 444/87 o výměře 1436 m2, pozemkové parc. č. 683/1 o výměře 533 m2 a pozemkové
parc. č. 357/21 o výměře 21 553 m2 vše v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 4/40.
583/40/2008/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenových
nabídek na stavební zakázky města – Oprava a výměna sociálního zařízení v I. NP a instalace
odsavačů par v Mateřské škole Slatiňany ve znění zprávy č. 5/40.
584/40/2008/RMS
vzala na vědomí protokol České školní inspekce o státní kontrole dodržování právních
předpisů v oblasti stravování ve Školní jídelně Slatiňany.
585/40/2008/RMS
1. schválila pořadí nabídek na dodavatele školních židlí se sklopným pultem pro Základní
školu Slatiňany ve znění zprávy č. 7/40
2. uložila řediteli příspěvkové organizace ZŠ Slatiňany realizovat nákup židlí se sklopným
pultem z rozpočtu Základní školy Slatiňany s firmou Jelínek Top Produkt Ostrava ve znění
zprávy č. 7/40
586/40/2008/RMS
1. schválila v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění přestupkové agendy mezi městem Slatiňany a

obcí Zaječice, ode dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o udělení
souhlasu nabude právní moci.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením veřejnoprávní smlouvy na zajištění
přestupkové agendy mezi městem Slatiňany a obcí Zaječice
587/40/2008/RMS
schválila 6. 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 zprávy
k 6. rozpočtovému opatření č. 9/40.
588/40/2008/RMS
zrušila výběrové řízení na zakázku města – zpracování pasportu místních komunikací města
Slatiňany.
589/40/2008/RMS
1. schválila obsazení funkce městského architekta (příležitostná činnost)
Ing. arch. Vladimírem Rozehnalem, Architektonický ateliér Ing. arch. Rozehnal & Vosmek,
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice ve znění zprávy č. 11/40
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na výkon funkce architekta města
s Ing. arch. Vladimírem Rozehnalem, Architektonický ateliér Ing. arch. Rozehnal & Vosmek
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, ve znění zprávy č. 11/40
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na výkon funkce architekta města
s Ing. arch. Vladimírem Rozehnalem, Architektonický ateliér Ing. arch. Rozehnal & Vosmek
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, starostu MVDr. Ivana Jeníka. Smlouva bude uzavřena
na základě schválení rozpočtové změny.
590/40/2008/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro zadání zakázky města –
Stavební úpravy budovy B, ZŠ Slatiňany, Nerudova ulice č. p. 752, Slatiňany – NTL rozvod
plynu a ústřední vytápění: DUKO Hlinsko s. r. o., Družstevní 1523, 539 01 Hlinsko
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Stavební úpravy budovy B,
ZŠ Slatiňany, Nerudova ulice č. p. 752, Slatiňany – NTL rozvod plynu a ústřední vytápění se
společností DUKO Hlinsko s. r. o., Družstevní 1523, 539 01 Hlinsko ve znění zprávy č. 13/40
3. uložila řediteli ZŠ Slatiňany uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města
– Stavební úpravy budovy B, ZŠ Slatiňany, Nerudova ulice č. p. 752, Slatiňany – NTL rozvod
plynu a ústřední vytápění se společností DUKO Hlinsko s. r. o., Družstevní 1523, 539 01
Hlinsko v případě, že se se společností smlouva neuzavře, poptat zakázku znovu ve znění
zprávy č. 13/40.
591/40/2008/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 13, v domě č.p.765, ul. Farská ve
Slatiňanech, dohodou ke dni převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
2. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 13 v DPS Slatiňany, Farská 765
s účinností od 13. 5. 2008
3. pověřila uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 13 v DPS Slatiňany, Farská 765
starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 14/40.

592/40/2008/RMS
1. rozhodla uzavřít Mandátní smlouvu ve věci zajištění inženýrské činnosti na technický
dozor investora nad realizací stavby „Kanalizace ulice Na Ostrově a ulice Vrchlického ve
Slatiňanech“ s Vodárenskou společnosti Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
2. pověřila uzavřením Mandátní smlouvy ve věci zajištění inženýrské činnosti na technický
dozor investora nad realizací stavby „Kanalizace ulice Na Ostrově a ulice Vrchlického ve
Slatiňanech“ s Vodárenskou společnosti Chrudim a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
starostu MVDr. Ivana Jeníka.
593/40/2008/RMS
vzala na vědomí jednání s občany v Trpišově dne 21. dubna 2008
594/40/20008/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit program
11. Zasedání zastupitelstva města Slatiňany: bod č. 1/11 Dodatek k úvěrové smlouvě.
595/40/2008/RMS
vzala na vědomí nepřítomnost ředitele Základní školy Slatiňany Mgr. Daniela Vychodila
ve dnech 28. 4. 2008 a 29. 4. 2008 z důvodu pracovní cesty a 12. 5. 2008 čerpání dovolené.
596/40/2008/RMS
1. vzala na vědomí žádost a trvá na původním usnesení
2. uložila MěÚ Slatiňany vyzvat k odstranění navezeného materiálu z částí pozemků parc.
č. 655 a 240/2 v k.ú. Slatiňany.
597/040/2008/RMS
vzala na vědomí jmenování starosty MVDr. Ivana Jeníka členem Komise ministra kultury
pro nakládání s památkovým fondem v jednotlivých krajích, a to pro Pardubický kraj.
598/40/2008/RMS
1. vzala na vědomí nabídku na uzavření smlouvy o přijímání platebních karet pro
municipality od Komerční banky a.s. regionální pobočka Pardubice
2. uložila MěÚ Slatiňany předložit návrh smlouvy o přijímání platebních karet pro
municipality od Komerční banky a.s. regionální pobočka Pardubice.
599/40/2008/RMS
schválila bezplatné zapůjčení florbalových mantinelů Biskupskému gymnáziu Skuteč na
7. 5. 2008. Za zapůjčení a převzetí zpět zodpovídá Mgr. Jan Hanuš.
600/40/2008RMS
1. projednala bezúplatný převod účelové komunikace „Lihovky“ včetně pozemku
parc.č. 113/2 v k.ú. Škrovád z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Slatiňany
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeník jednat s Pardubickým krajem o možnostech užívání
„Lihovky“ pro cyklisty a pro pěší (se zákazem pro motorová vozidla) a možnostech její
opravy.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

