USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012
konané dne 14. května 2012
Rada města Slatiňany:
637/44/2012/RMS
schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany
638/44/2012/RMS
1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavíráním darovacích smluv, kde město bude jako obdarovaný a ze
kterých městu nevyplývají žádné závazky ve znění zprávy 1/44.
2. svěřila starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi rozhodování o přijetí darů příspěvkovými organizacemi zřízenými
městem Slatiňany
639/44/2012/RMS
zamítla žádost Sdružení ochrany spotřebitelů, se sídlem 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČ 22903976 o
poskytnutí grantu ve výši 500,- Kč, ve znění zprávy č. 2/44
640/44/2012/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu v oblasti cestovního ruchu v roce 2012 v rámci programu
Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji s Pardubickým krajem, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 ve znění zprávy č. 3/44
2. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v oblasti cestovního ruchu v roce 2012 v rámci programu
Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji s Pardubickým krajem, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 3/44
641/44/2012/RMS
schválila 5. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2012 v příjmové části na
46.061.676,80 Kč (dorovnáno financováním příjmů 13.260.000,- Kč) a ve výdajové části 54.042.576,80 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 5.279.100,-) ve znění zprávy k 5. rozpočtovému opatření č. 4/44
642/44/2012/RMS
schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve
Slatiňanech Základní umělecké škole Slatiňany, Raisova 173, Slatiňany, zastoupené ředitelem Petrem Šottou, a
to dne 25. 5. 2012 od 18:00 hod., ve znění zprávy č. 5/44
643/44/2012/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na částech v celkové délce cca 13 bm pozemkových parcel č. 444/41 a č.
21/6 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu investora stavby, uložit a provozovat na
předmětných částech pozemkových parcel vedení veřejného osvětlení a v právu přístupu a vjezdu k uvedenému
zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a oprav. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve
výši 500,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene,
ve znění zprávy č. 6/44
2. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech v celkové délce cca 13 bm pozemkových parcel č.
444/41 a č. 21/6 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu investora stavby , uložit a
provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vedení veřejného osvětlení a v právu přístupu a
vjezdu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a oprav, ve znění zprávy č. 6/44
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o
souhlasu se zřízením stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech v celkové délce cca 13
bm pozemkových parcel č. 444/41 a č. 21/6 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu
investora stavby, uložit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vedení veřejného osvětlení a
v právu přístupu a vjezdu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a oprav,
ve znění zprávy č. 6/44

4. schválila druhý bod napojení plánované výstavby veřejného osvětlení pro lokalitu dle regulačního plánu
ÚPO Slatiňany označenou jako plocha 39/R a plocha 4/R ve Slatiňanech určenou pro nízkopodlažní bydlení a
pro občanskou vybavenost vyšší, nacházející se v lokalitě podél silnice I/37 při výjezdu ze Slatiňan ve směru na
Chrudim, na stávající síť veřejného osvětlení za podmínek stanovených OVŽP Městského úřadu Slatiňany.
Žadatel uhradí veškeré případné náklady na potřebné úpravy na stávající síti veřejného osvětlení v majetku
města Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/44
5. schválila zřízení věcného břemena na částech v celkové délce cca 70 bm pozemkových parcel č. 21/6, č.
444/101 a č. 444/102 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu investora stavby, uložit a
provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vodovodní řad, vstupovat a vjíždět na uvedené
pozemkové parcely za účelem provádění kontroly, údržby, opravy nebo výměny vodovodního řadu. Náhrada je
za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 7.500,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní
smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 6/44
6. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech v celkové délce cca 70 bm pozemkových parcel č.
21/6, č. 444/101 a č. 444/102 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu investora stavby,
uložit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vodovodní řad, vstupovat a vjíždět na
uvedené pozemkové parcely za účelem provádění kontroly, údržby, opravy nebo výměny vodovodního řadu,
ve znění zprávy č. 6/44
7. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o
souhlasu se zřízením stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech v celkové délce cca 70
bm pozemkových parcel č. 21/6, č. 444/101 a č. 444/102 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat
v právu investora stavby, uložit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vodovodní řad,
vstupovat a vjíždět na uvedené pozemkové parcely za účelem provádění kontroly, údržby, opravy nebo výměny
vodovodního řadu, ve znění zprávy č. 6/44
8. schválila napojení plánované výstavby dvou vyvýšených křižovatek (fungujících jako zpomalovací prvky)
na stávající místní komunikace na pozemkových parcelách č. 444/41 a č. 21/6 v kat. území Slatiňany,
ve znění zprávy č. 6/44
9. rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby - napojení plánované výstavby dvou vyvýšených
křižovatek (fungujících jako zpomalovací prvky) na stávající místní komunikace na pozemkových parcelách č.
444/41 a č. 21/6 v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/44
10. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby - napojení
plánované výstavby dvou vyvýšených křižovatek (fungujících jako zpomalovací prvky) na stávající místní
komunikace na pozemkových parcelách č. 444/41 a č. 21/6 v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/44
644/44/2012/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 15 bm) pozemkové parcely č. 439/1 v katastrálním území
Kunčí, které bude spočívat v právu investora stavby, uložit a provozovat na předmětné části pozemkové
parcely prodloužení vodovodního řadu, vstupovat a vjíždět na uvedenou pozemkovou parcelu za účelem
provádění kontroly, údržby, opravy nebo výměny vodovodního řadu. Náhrada je za zřízení věcného břemena
stanovena ve výši 1.700,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení VB,
ve znění zprávy č. 7/44
2. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na části (cca 15 bm) pozem- kové parcely č. 439/1
v katastrálním území Kunčí, které bude spočívat v právu investora stavby, uložit a provozovat na předmětné
části pozemkové parcely prodloužení vodovodního řadu, vstupovat a vjíždět na uvedenou pozemkovou parcelu
za účelem provádění kontroly, údržby, opravy nebo výměny vodovodního řadu, ve znění zprávy č. 7/44
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o
souhlasu se zřízením stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na části (cca 15 bm) pozemkové
parcely č. 439/1 v katastrálním území Kunčí, které bude spočívat v právu investora stavby, Slatiňany, uložit a
provozovat na předmětné části pozemkové parcely prodloužení vodovodního řadu, vstupovat a vjíždět na
uvedenou pozemkovou parcelu za účelem provádění kontroly, údržby, opravy nebo výměny vodovodního řadu,
ve znění zprávy č. 7/44.

645/44/2012/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na částech v celkové délce (cca 29 bm) pozemkových parcel č. 511/1 a č.
316/1 v katastrálním území Trpišov, které bude spočívat v právu investora stavby,uložit a provozovat na
předmětných částech pozemkových parcel vedení dešťové kanalizace a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené
pozemkové parcely za účelem provádění kontroly, údržby, opravy nebo výměny vedení dešťové kanalizace.
Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 3.200,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření
konkrétní smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 8/44
2. schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena na částech v celkové délce (cca 29 bm) pozemkových
parcel č. 511/1 a č. 316/1 v katastrálním území Trpišov, které bude spočívat v právu investora stavby, uložit a
provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vedení dešťové kanalizace a v právu vstupovat a
vjíždět na uvedené pozemkové parcely za účelem provádění kontroly, údržby, opravy nebo výměny vedení
dešťové kanalizace, ve znění zprávy č. 8/44
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemena na částech v celkové
délce (cca 29 bm) pozemkových parcel č. 511/1 a č. 316/1 v katastrálním území Trpišov, které bude spočívat
v právu investora stavby, uložit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vedení dešťové
kanalizace a v právu vstupovat a vjíždět na uvedenou pozemkovou parcelu za účelem provádění kontroly,
údržby, opravy nebo výměny vedení dešťové kanalizace, ve znění zprávy č. 8/44
646/44/2012/RMS
schválila vydláždění betonovou zámkovou dlažbou části o rozměrech 2,2 m x 26,6 m pozemkové parcely č.
681/1 v kat. území Slatiňany společností IKOV TRADE a.s . se sídlem Tovární 810, Slatiňany,
ve znění zprávy č. 9/44
647/44/2012/RMS
1. zrušila usnesení rady města Slatiňany č. 167/12/2011/RMS bod 1, 2 a 3 ze dne 14. 3.2011, ve věci
schválení zřízení věcného břemena na části (cca 1 bm) pozemkové parcely č. 496/20 v katastrálním území
Trpišov, které bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové uložit a
provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynárenské zařízení (STL přípojku) včetně příslušenství a
v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, rekonstrukce a oprav, ve znění zprávy č. 10/44

2. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 180 bm) pozemkové parcely č. 67/1 v katastrálním území
Trpišov, které bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové uložit a
provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynárenské zařízení „prodloužení plynovodu v Trpišově pro 11 RD“ včetně příslušenství a v právu přístupu a vjezdu k uvedenému zařízení za účelem zřizování,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Náhrada je za
zřízení věcného břemena stanovena ve výši 500,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy
o zřízení VB, ve znění zprávy, ve znění zprávy č. 10/44
3. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na části (cca 180 bm) pozemkové parcely č. 67/1 v katastrálním
území Trpišov se společností VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové (jako budoucí oprávněný) a
spoluvlastníky pozemkové parcely č. 67/1 v kat. území Trpišov (jako budoucí povinný) a současně investory
akce „prodloužení plynovodu v Trpišově pro 11 RD“.Věcné břemeno bude spočívat v právu společnosti VČP
Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové uložit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely
plynárenské zařízení „prodloužení plynovodu v Trpišově - pro 11 RD“ včetně příslušenství a v právu přístupu a
vjezdu k uvedenému zařízení za účelem zřizování, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek, ve znění zprávy č. 10/44
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o
souhlasu se zřízením stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na části (cca 180 bm) pozemkové
parcely č. 67/1 v katastrálním území Trpišov se společností VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec
Králové (jako budoucí oprávněný) a spoluvlastníky pozemkové parcely č. 67/1 v kat. území Trpišov (jako
budoucí povinný) a současně investory akce „prodloužení plynovodu v Trpišově pro 11 RD“. Věcné břemeno
bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové uložit a provozovat na
předmětné části pozemkové parcely plynárenské zařízení „prodloužení plynovodu v Trpišově - pro 11 RD“
včetně příslušenství a v právu přístupu a vjezdu k uvedenému zařízení za účelem zřizování, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, ve znění zprávy č. 10/44

648/44/2012/RMS
vzala na vědomí:
1) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-3/2012.
2) výsledek hospodaření Školní jídleny Slatiňany za 1-3/2012.
3) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-3/2012.
4) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-3/2012
649/44/2012/RMS
1. vydala Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany ve znění zprávy č. 12/44,
2. rozhodla o vydávání čestných vstupenek na plovárnu města Slatiňany pro rok 2012.
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka rozhodováním o přidělování čestných vstupenek na plovárnu města
Slatiňany pro rok 2012,
4. uložila starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi informovat radu města o přidělení čestných vstupenek na plovárnu
města Slatiňany pro rok 2012
650/44/2012/RMS
1. schválila uzavření Kupní smlouvy s firmou Turistické známku s.r.o., Janovice ve věci návrhu a nákupu
turistické známky Švýcárna ve znění zprávy č. 13/44
2. pověřila uzavřením Kupní smlouvy s firmou Turistické známky s. r. o., Janovice ve věci návrhu a nákupu
turistické známky Švýcárna starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č.13/44
651/44/2012/RMS
1. schválila nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Obnova původního objektu
stodoly u č. p. 66 Slatiňany s firmou Instav Hlinsko a. s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, ve znění zprávy č. 14 /44
2. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města malého rozsahu –
Obnova původního objektu stodoly u č. p. 66 Slatiňany s firmou Instav Hlinsko a. s., Tyršova 833, 539 01
Hlinsko, za podmínky zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 14 /44
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města malého rozsahu – Obnova původního objektu stodoly
u č. p. 66 Slatiňany s firmou Instav Hlinsko a. s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, starostu města MVDr. Ivana
Jeníka, za podmínky zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 14 /44
652/44/2012/RMS
1. schválila nabídku z jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na stavbu – Rekonstrukce
domu č. p. 66 – Švýcárna Slatiňany společnosti VCES a. s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 ve znění zprávy č. 15/44
2. rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 na dodatečné stavební práce stavbu – Rekonstrukce domu č. p. 66 – Švýcárna
Slatiňany se společností VCES a. s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 ve znění zprávy č. 15/44
3. pověřila uzavřením Dodatku č. 3 na dodatečné stavební práce na stavbu – Rekonstrukce domu č. p. 66 –
Švýcárna Slatiňany se společností VCES a. s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 starostu města MVDr. Ivana
Jeníka, ve znění zprávy č. 15/44
653/44/2012/RMS
1. vzala na vědomí nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Expozice ve Švýcárně –
truhlářské práce od pana Pospíšila, Pardubice, ve znění zprávy č. 16/44
2. schválila zhotovitele grafiky paní Kristýnu Kvapilovou pro akci – Expozice ve Švýcárně, „stříška a áčko“
ve znění zprávy č. 16/44
654/44/2012/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce informační tabule s městem Chrudim ve znění zprávy č. 17/44
2. pověřila uzavřením Smlouvy o výpůjčce informační tabule s městem Chrudim starostu MVDr. Ivana Jeníka
ve znění zprávy č.17/44
655/44/2012/RMS
1. schválila nabídku pro výběr agentury na zakázku města malého rozsahu – „Střežení objektu ŠVÝCÁRNA
č.p. 66, Slatiňany včetně napojení na PCO“ G.FOX security services s.r.o., Generála Klapálka 1539, 272 00
Kladno,ve znění zprávy č. 18/44

2. rozhodla uzavřít smlouvu na střežení objektu ŠVÝCÁRNA č.p. 66, Slatiňany včetně napojení na PCO se
společností G.FOX security services s.r.o., Generála Klapálka 1539, 272 00 Kladno za podmínky zajištění
financování, ve znění zprávy č. 18/44
3. pověřila uzavřením smlouvy na střežení objektu ŠVÝCÁRNA č.p. 66, Slatiňany včetně napojení na PCO se
společností G.FOX security services s.r.o. Generála Klapálka 1539, 272 00 Kladno , starostu města MVDr.
Ivana Jeníka, za podmínky zajištění financování, ve znění zprávy č. 18/44
656/44/2012/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci s Místní skupinou Vodní záchranné služby Českého
červeného kříže Chrudim ve znění zprávy č. 19/44
2. pověřila uzavřením smlouvy o spolupráci s Místní skupinou Vodní záchranné služby Českého červeného
kříže Chrudim starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 19/44
657/44/2012/RMS
1. vzala na vědomí nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Expozice ve Švýcárně –
instalace audio – video techniky od společnosti SITEL, spol. s r. o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 Slatiny, ve znění zprávy č. 20/44
2. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města malého rozsahu – Expozice ve Švýcárně – instalace audio
– video techniky od společnosti SITEL, spol. s r. o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 – Slatiny,
ve znění zprávy č. 20/44
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města malého rozsahu – Expozice ve Švýcárně – instalace
audio – video techniky od společnosti SITEL, spol. s r. o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 – Slatiny,
starostu města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 20/44
658/44/2012/RMS
nesouhlasí se změnou dopravního značení u vyhrazených parkovacích míst
659/44/2012/RMS
vzala na vědomí žádost pana Janigy neschválit prodej části pozemku č.384/11 v k.ú. Trpišov pro parkovací
místo
660/44/2012/RMS
vzala na vědomí žádost „Zájezdního hostince Obora“ v Trpišově o opravu poničené příjezdové komunikace,
kterou smetla povodeň v roce 2010
661/44/2012/RMS
vzala na vědomí informaci o jednání s Národním Hřebčínem Kladruby nad Labem o případné směně pozemků
u Švýcárny
662/44/2012/RMS
1. schválila dodavatele školních skříněk od firmy KOVOARTIKL CZ, s.r.o. Nová 1064, 66434 Kuřim, za
cenu 90.403,-Kč školní kovové šatní skříně pro žáky tří tříd Základní školy ve Slatiňanech
2. uložila řediteli Základní školy Slatiňany informovat radu města Slatiňany, z které položky rozpočtu bude
nákup dofinancován ( 403,-Kč )
663/44/2012/RMS
vzala na vědomí žádost občanů Sečské ulice o úpravu rychlosti v této ulici a zhotovení retardérů
664/44/2012/RMS
vzala na vědomí Výzvu k přistoupení k řízení o kompletních pozemkových úpravách v kat. území Orel

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

