USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 41/2008
konané dne 19. května 2008
Rada města Slatiňany:
601/41/2008/RMS
schválila návrh programu
602/41/2008/RMS
1. schválila přijetí grantu ve výši 300.000,- Kč od Pardubického kraje na výstavbu části
cyklostezky podél řeky Chrudimky ve znění zprávy č. 1 /41.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu mezi
Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, IČ 70892822, 532 11 Pardubice a městem
Slatiňany, T.G. Masaryka 36, IČ 00270920, 538 21 Slatiňany ve znění zprávy č. 1 /41.
603/41/2008/RMS
schválila podání žádosti Mikroregionu Chrudimsko, Resselovo náměstí 77, IČ 70950792,
537 16 Chrudim o příspěvek ve výši 50.000,- Kč na opravu části komunikace Ke garážím ve
znění zprávy č. 2 /41.
604/41/2008/RMS
1. vzala na vědomí ukončení Smlouvy č. 46/2004 o pronájmu pozemků
(st. parc. č. 1108, části pozemkové parc. č. 706/10 o výměře 102 m2 a části pozemkové
parc. č. 419/8 o výměře 140 m2 v kat. území Slatiňany) uzavřené dne 31. 3. 2004 a to ke dni
22. 4. 2007 ve znění zprávy č. 3/41,
2. schválila uzavření smlouvy o pronájmu st. parc. č. 1108 o výměře 16 m2, části pozemkové
parc. č. 706/10 o výměře 102 m2 a části pozemkové parc. č. 419/8 o výměře 140 m2
v kat. území Slatiňany a to s účinností od 1. 6. 2008 ve znění zprávy č. 3/41 a
3. pověřila uzavřením smlouvy o pronájmu st. parc. č. 1108 o výměře 16 m2, části
pozemkové parc. č. 706/10 o výměře 102 m2 a části pozemkové parc. č. 419/8 o výměře
140 m2 v kat. území Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 3/41.
605/41/2008/RMS
1. schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 45/2006 o pronájmu zemědělských pozemků
uzavřené dne 5. 4. 2006 se společností Oseva Agri Chrudim, a. s., se sídlem Palackého 892,
Chrudim, a to ve věci úpravy předmětu nájmu (rozšíření o pozemkové parc. č. 444/86
o výměře 17 732 m2, č. 444/88 o výměře 244 m2, č. 444/19 o výměře 931 m2, č. 444/87
o výměře 1436 m2, č. 683/1 o výměře 533 m2 a č. 357/21 o výměře 21 553 m2 v kat. území
Slatiňany a snížení výměry u pozemkové parc. č. 444/4 v kat. území Slatiňany o 5 587 m2) ve
znění zprávy č. 4/41
2. pověřila uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 45/2006 o pronájmu zemědělských
pozemků uzavřené dne 5. 4. 2006 se společností Oseva Agri Chrudim, a. s., se sídlem
Palackého 892, Chrudim, a to ve věci úpravy předmětu nájmu (rozšíření o pozemkové
parc. č. 444/86 o výměře 17 732 m2, č. 444/88 o výměře 244 m2, č. 444/19 o výměře 931 m2,
č. 444/87 o výměře 1436 m2, č. 683/1 o výměře 533 m2 a č. 357/21 o výměře 21 553 m2
v kat. území Slatiňany a snížení výměry u pozemkové parc. č. 444/4 v kat. území Slatiňany
o 5 587 m2) starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 4/41.

606/41/2008/RMS
1. schválila ukončení smlouvy o poskytnutí stravování dohodou k 30. 4.2008 uzavřenou dne
4. 12. 2007 mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920 a
2. pověřila ukončením smlouvy o poskytnutí stravování dohodou mezi městem Slatiňany,
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka,
3. schválila smlouvu o poskytnutí stravování mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36,
538 21 Slatiňany, IČ 00270920 a společností INKA spol. s r.o., sídlo: T. G. Masaryka 26,
538 21 Slatiňany, IČ: 60917113
4. pověřila uzavřením smlouvy o poskytnutí stavování mezi městem Slatiňany,
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany a společností INKA spol. s r.o., sídlo:
T. G. Masaryka 26, 538 21 Slatiňany, IČ: 60917113, starostu MVDr. Ivana Jeníka,
ve znění zprávy č. 5/41.
607/14/2008/RMS
1. schválila zahájení realizace další etapy vytápění Mateřské školy Slatiňany pomocí
klimatizace v budově MŠ firmou Elektro Pešek s.r.o., T. G. Masaryka 121 Slatiňany, a to za
cenu v místě a čase obvyklou, ve znění zprávy č. 6/41.
2. uložila ředitelce Mateřské školy Slatiňany, Haně Rudové, uzavřít smlouvu o dodávce
klimatizace v budově MŠ s firmou Elektro Pešek s.r.o., T. G. Masaryka 121 Slatiňany.
608/41/2008/RMS
1. schválila použití investičního fondu ZŠ Slatiňany ve výši odpisů za rok 2007,
a to 84.474,- Kč na financování plynofikace přístavby Základní školy Slatiňany
2. schválila použití investičního fondu ZŠ Slatiňany ve výši odpisů za I. čtvrtletí za rok
2008, a to 21.819,- Kč na financování plynofikace přístavby Základní školy Slatiňany
3. schválila převod části rezervního fondu ZŠ Slatiňany ve výši 100.000,- Kč do investičního
fondu na financování plynofikace přístavby Základní školy Slatiňany ZŠ ve znění zprávy č.
7/41.
609/2008/RMS
vydala Provozní řád veřejně přístupného sportoviště znění zprávy č. 8/41.
610/41/2008/RMS
1. vzala na vědomí zprávu HIK o provedené kontrole vyřazeného majetku,
ve znění zprávy 9/41.
2. vzala na vědomí způsob prodeje a likvidaci neupotřebitelného majetku,
ve znění zprávy 9/41.
611/41/2008/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové
nabídky na stavební zakázku města – Oprava cyklopěší stezky podél řeky Chrudimky,
informace o zakázce bude zveřejněna na webových stránkách města ve znění zprávy č. 10/41
612/41/2008/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové
nabídky na stavební zakázku města – Nástavba domu T. G. Masaryka čp. 771, veřejné
sociální zařízení a úprava přilehlých ploch ve znění zprávy č. 11/41.
613/41/2008/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány

k předložení cenových nabídek na stavební zakázku města – Instalace klimatizace v budově
školní jídelny Slatiňany ve znění zprávy č. 12/41.
614/41/2008/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové
nabídky na stavební zakázku města – Přístavba a stavební úprava části přízemí ZŠ ve
Slatiňanech – 1. etapa - Zřízení WC, informace o zakázce bude zveřejněna na webových
stránkách města ve znění doplněné zprávy č.13/41.
615/41/2008/RMS
1. schválila nabídku pro zadání zakázky města – Výměna oken na budově ZUŠ Slatiňany:
společnosti Bedřich Chadima, Borová 337, 569 82 Borová ve znění zprávy č. 14/41.
2. uložila řediteli ZUŠ Slatiňany uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města – Výměna oken na
budově ZUŠ Slatiňany se společností Bedřich Chadima, Borová 337, 569 82 Borová za
podmínek zajištění dofinancování ve znění zprávy č. 14/41.
616/41/2008/RMS
1. schválila nabídku pro zadání zakázky města – Klimatizace v budově č. p. 771,
T. G. Masaryka, Slatiňany v učebně ZUŠ Slatiňany
společnosti Elektro Pešek, T. G. Masaryka 121, 53821 Slatiňany.
2. uložila řediteli ZUŠ Slatiňany uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města
– Klimatizace v budově č. p. 771 T. G. Masaryka, Slatiňany v učebně ZUŠ Slatiňany
se společností Elektro Pešek, T. G. Masaryka121,53821 Slatiňany za podmínky zajištění
dofinancování.
617/41/2008/RMS
doporučila schválit zastupitelstvu města Slatiňany program 11. zasedání zastupitelstva města
Slatiňany.
618/41/2008/RMS
schválila na základě § 122 odst. 2) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., poskytnutí mimořádné
odměny ředitelce Školní jídelny Slatiňany, ředitelce Mateřské školy Slatiňany, řediteli
Základní umělecké školy Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za splnění
mimořádných pracovních úkolů a osobní hodnocení ředitelky Mateřské školy Slatiňany ve
znění zprávy č. 17/41.
619/41/2008/RMS
schválila 7. 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 7.
rozpočtovému opatření č. 18/41.
620/41/2008/RMS
vzala na vědomí informaci o požáru, ke kterému došlo dne 16. května 2008 v č. p. 92 ve
Slatiňanech.
621/41/2008/RMS
schválila podání žádosti o neinvestiční dotaci v požární ochraně na rok 2009.

622/41/2008/RMS
vzala na vědomí informaci o setkání vedení města a MěÚ Slatiňany s občany místní části
Kunčí dne 12. května 2008.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

