USNESENÍ
ze 42. schůze rady města Slatiňany
ze dne 4. dubna 2016
Rada města Slatiňany
544/42/2016/RMS
schválila návrh programu 42. schůze rady města Slatiňany
545/42/2016/RMS
rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města malého rozsahu – Provedení
defektoskopie a stability stožárů veřejného osvětlení a jejich základů Rochovou metodou
ve Slatiňanech se společností DATmoLUX a. s., Nováčkova 27, 614 00 Brno ve znění zprávy
č. 1/42
546/42/2016/RMS
1) vzala na vědomí nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu –
Rozdělení „kotelny“ na MěÚ Slatiňany od společnosti s r. o. PLUTO se sídlem Novoměstská
960, 537 01 Chrudim II ve znění zprávy č. 2/42
2) pověřila MěÚ Slatiňany vystavit objednávku na zakázku města malého rozsahu Rozdělení „kotelny“ na MěÚ Slatiňany společnosti s r. o. PLUTO se sídlem Novoměstská
960, 537 01 Chrudim II ve znění zprávy č. 2/42
547/42/2016/RMS
1) schválila udělovat výjimky ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel
dle § 20 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, pro chatovou
oblast „Borek“ v katastrálním území Kunčí, a to vlastníkům, případně uživatelům chat v této
lokalitě tak, aby na každou chatu byla udělena vždy pouze 1 výjimka (vydána 1 povolenka),
ve znění zprávy č. 3/42
2) schválila platnost výjimky ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel pro chatovou
oblast „Borek“ na 2 roky, ve znění zprávy č. 3/42
3) schválila náhradu za udělení výjimky ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel pro
chatovou oblast „Borek“ v částce 150,- Kč, ve znění zprávy č. 3/42
4) pověřila hospodářsko-správní odbor udělováním výjimek ze zákazu vjezdu a stání
motorových vozidel pro chatovou oblast „Borek“ v katastrálním území Kunčí
na základě schválených podmínek, ve znění zprávy č. 3/42
548/42/2016/RMS
1) schválila nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu „Podsadba
lipové aleje v ulici Jiráskova ve Slatiňanech“: Kaisler s.r.o., Měřičkova 48, 62100 Brno
nabídková cena 84.443,48 Kč, ve znění zprávy č. 4/42
2) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města malého rozsahu „Podsadba lipové aleje
v ulici Jiráskova ve Slatiňanech“ se zhotovitelem Kaisler s.r.o., Měřičkova 48, 62100 Brno
nabídková cena 84.443,48 Kč, ve znění zprávy č. 4/42.

1

549/42/2016/RMS
schválila
Pověření Pardubického kraje č.j. KrÚ 13288/2016 k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazením do Sítě sociálních služeb Pardubického kraje a k poskytování sociálních
služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu ve znění zprávy 6/42
550/42/2016/RMS
schválila uzavření Kupní smlouvy na keramické plakety představitelů města Slatiňany ve
znění zprávy 7/42
551/42/2016/RMS
1) vzala na vědomí cenové nabídky za výkon technického dozoru stavebníka při provádění
akce „Splašková kanalizace Trpišov“ ve znění zprávy 8/42
2) schválila uzavření Příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka při
provádění akce „Splašková kanalizace Trpišov“ se společností Vodovody a kanalizace C
552/42/2016/RMS
schválila odpisový plán na rok 2016 pro město Slatiňany ve znění zprávy č. 9/42
553/42/2016/RMS
vzala na vědomí:
1) zprávu o školní inspekci České školní inspekce Pardubického inspektorátu v Základní
umělecké škole Slatiňany,
2) zprávu o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
ve znění zprávy č.. 10/41
554/42/2016/RMS
schválila použití rezervního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši do 17.500,- Kč ve znění
zprávy č. 11/42
555/42/2016/RMS
schválila 6. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2016 v příjmové
části na 56.020.057,- Kč (dorovnáno financováním příjmů
3.025.800,- Kč) a ve výdajové části 55.058.357,- Kč (dorovnáno financováním výdajů
3.987.500,-) ve znění zprávy k 6. rozpočtovému opatření č. 12/42
556/42/2016/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 místních
komunikací u bytových domů č. p. 750, 720, 743, 742, 749 a 748, ve Slatiňanech ve znění
zprávy č. 13/42
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557/42/2016/RMS
rozhodla uzavřít příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka na stavební akci
„Slatiňany – Řiště splašková kanalizace – 5. etapa“ s akciovou společností Vodovody a
kanalizace Chrudim, a. s. se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim ve znění zprávy
č. 14/42
558/42/2016/RMS
schválila ukončení nájmu bytu v DPS Slatiňany dohodou
559/42/2016/RMS
neschválila kupní smlouvu se společností EFEZA s.r.o., Moravany, Platěnice71, 530 02
Pardubice – umístění zařízení Algida do objektu Interaktivního muzea Švýcárna Slatiňany
560/42/2016/RMS
schválila žádost ředitele Základní školy Slatiňany Mgr. Bc. Ivo Mandyse ze dne 21.03.2016
o rozšíření kapacity školní družiny
561/42/2016/RMS
schválila pozvání pana Ing. Martina Korunky na jednání rady města.
562/42/2016/RMS
vzala na vědomí Realizací akce „oprava silnice III/3588 Slatiňany – Kunčí“
563/42/2016/RMS
1) schválila “vypsání nového konkurzního řízení na obsazení funkce „ředitel/ředitelka
příspěvkové organizace Školní jídelny ve Slatiňanech“.
2) rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
ve znění pozdějších předpisů, o zrušení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitel/ky příspěvkové organizace Školní jídelna Slatiňany, okres Chrudim Školská 523, 538
21 Slatiňany vyhlášeného usnesením č. 497/38/2016/RMS ze dne 15. 2. 2016.
3) vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ve znění pozdějších
předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace
Školní jídelna Slatiňany, okres Chrudim, Školská 523, 538 21 Slatiňany, dle předloženého
návrhu.
564/42/2016/RMS
schválila změny jízdního řádu linka číslo 620750 Pardubice – Chrudim – Slatiňany –
Nasavrky – Trhová Kamenice – Hlinsko od 12. 6. 2016 do 10. 12. 2016
565/42/2016/RMS
schválila udělení licence StiBus s.r.o., Školní 661, 374 01 Trhová Sviny na provozování
autobusové linky na trase České Budějovice, Jihlava, Pardubice, Hradec Králové
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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