USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 46/2008
konané dne 18. srpna 2008
Rada města Slatiňany:
682/46/2008/RMS
schválila rozšířený návrh program jednání
683/46/2008/RMS
neschválila poskytnutí finančního přípěvku na nákup přístrojového vybavení
anestesiologicko-resuscitačního oddělení Chrudimské nemocnici, Václavská 570,
537 27 Chrudim II, IČ 27520561 ve znění zprávy č. 1/46
684/46/2008/RMS
vzala na vědomí stavební úpravy v čp. 724-725 ve znění zprávy č. 2/46
685/46/2008/RMS
schválila zvýšení nájmu o 3,85168615,- Kč na jeden čtvereční metr bytové plochy v bytech
na Starém náměstí – II. etapa od 1.10.2008, z důvodu zvýšení úrokové sazby úvěru, z jehož
prostředků byla bytová výstavba financována, ve znění zprávy č. 3/46
686/46/2008/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 104/2002 o nájmu bezbariérového bytu 2 + 1, č. 1
v domě čp. 825 na Starém náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni převzetí bytu městem
Slatiňany bez závad.
2. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bezbariérového bytu
2 +1, č. 1 v domě čp. 825 na Starém náměstí ve Slatiňanech, s účinností ke dni následujícímu
po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad.
3. pověřila starostu města, MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením dohody o ukončení nájemní
smlouvy č. 104/2002 o nájmu bezbariérového bytu 2 + 1, č. 1 v domě čp. 825 na Starém
náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni převzetí bytu městem Slatiňany bez závad a
uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bezbariérového bytu 2 + 1, č. 1 v domě čp. 825 na
Starém náměstí ve Slatiňanech, s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem
Slatiňany bez závad.
687/46/2008/RMS
uložila vypracování návrhu na převod nemovitostí z k.ú. Kunčí do k.ú. Škrovád ve znění
zprávy č. 5/46
688/46/2008/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na částech (cca 150 bm) pozemkových parc. č. 21/6,
683/1, 444/87 a 444/86 v kat. území Slatiňany dotčených stavbou vodovodu (konkrétně
prodloužení vodovodního řadu) k připojení nemovitostí ve vlastnictví společnosti PERFO
LINEA, a. s., se sídlem Poděbradova 73, Chrudim. Věcné břemeno bude spočívat v právu
uvedené společnosti uložit a provozovat na předmětných částech pozemků vodovodní potrubí
včetně objektů a armatur nezbytně nutných pro provoz vodovodu a v právu přístupu
k uvedenému zařízení za účelem provádění údržby, opravy nebo výměny potrubí, objektů

či armatur. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 10 000,- Kč ve znění
zprávy č. 6/46
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením příslušné smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech
pozemkových parc. č. 21/6, 683/1, 444/87 a 444/86 v kat. území Slatiňany dotčených
stavbou vodovodu (prodloužení vodovodního řadu) se společností PERFO LINEA, a. s.,
se sídlem Poděbradova 73, Chrudim ve znění zprávy č. 6/46.
689/46/2008/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby kanalizace na části (cca 2 bm)
pozemkové parc. č. 683/2 v kat. území Slatiňany se společností PERFO LINEA a. s., se
sídlem Poděbradova 73, Chrudim ve znění zprávy č. 7/46
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o právu k povedení stavby
kanalizace na části (cca 2 bm) pozemkové parc. č. 683/2 v kat. území Slatiňany
se společností PERFO LINEA a. s., se sídlem Poděbradova 73, Chrudim ve znění zprávy
č. 7/46
690/46/2008/RMS
1. schválila nájemné z pronájmu pozemků zastavěných rekreačními chatami v chatové
lokalitě „Borek“ v Kunčí, a to:
a) ve výši 16,- Kč/m2/rok u lesních pozemků, u kterých není odňato plnění funkcí lesa
b) ve výši 8,- Kč/m2/rok u stavebních pozemků (nelesních) ve znění zprávy č. 9/46
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením příslušných dodatků k nájemních
smlouvám upravujících druh pozemku a výši nájemného u stavebních pozemků
(z 16,- Kč/m2/rok na 8,- Kč/m2/rok) ve znění zprávy č. 9/46
691/46/2008/RMS
1. rozhodla ukončit Smlouvu č. 409/2007 o pronájmu pozemku (části parc. č. 525/8
o výměře 229 m2) v kat. území Slatiňany uzavřenou dne 17. 9. 2007 a to dohodou ke dni 31.
8. 2008 ve znění zprávy č. 10/46,
2. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parc. č. 525/8 o výměře 229 m2
v kat. území Slatiňany a to s účinností od 1. 9. 2008 ve znění zprávy č. 10/46
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o ukončení Smlouvy č. 409/2007
o pronájmu pozemku (části parc. č. 525/8 o výměře 229 m2) v kat. území Slatiňany ke dni
31. 8. 2008 a uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 525/8 o výměře 229
m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 10/46
692/46/2008/RMS
1. schválila firmu Lamma s. r. o., Chrudimská 832, 530 02 Pardubice jako zhotovitele
stavební zakázky města – Snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností
školičky – přístavby Základní školy Slatiňany ve znění zprávy č.11/46
2. uložila řediteli ZŠ Slatiňany uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města – Snížení spotřeby
energie zlepšením tepelně technických vlastností školičky – přístavby Základní školy
Slatiňany se společností Lamma s.r.o., Chrudimská 832, 53002 Pardubice v případě zajištění
financování celé stavby,ve znění zprávy č.11/46.
693/46/2008/RMS
schválila úpravu prostranství u autobusové zastávky na pozemku parc. č. 506/1 v kat. úz.

Kunčí ve znění zprávy č. 12/46
694/46/2008/RMS
1. schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové
nabídky na stavební zakázku města – Nový chodník Slatiňany - Presy ve znění zprávy č.13/46
2. uložila MěÚ Slatiňany zveřejnit na webu města informaci o zadávání zakázky:
Nový chodník Slatiňany - Presy
695/46/2008/RMS
1. projednala opakovanou žádost o likvidaci 1 ks jilmu drsného na pozemku parc. č. 384/1
v katastrálním území Škrovád z důvodu ohrožení bezpečnosti obyvatel
2. schválila podání žádosti o pokácení 1 ks jilmu drsného na pozemku parc. č. 384/1
v katastrálním území Škrovád ve znění zprávy č. 14/46
696/46/2008/RMS
1. schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové
nabídky na zakázku města – Odborný prořez, ošetření a pokácení kaštanů poničených vichřicí
v ulici V Kaštance ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 15/46
2. uložila MěÚ Slatiňany zveřejnit na webu města informaci o zadávání zakázky: Odborný
prořez, ošetření a pokácení kaštanů poničených vichřicí v ulici V Kaštance ve Slatiňanech
ve znění zprávy č. 15/46
697/46/2008/RMS
1. rozhodla o uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu z Programu na podporu kulturních
aktivit na rok 2008 s Pardubickým krajem.
2. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu z Programu na podporu kulturních aktivit
na rok 2008 s Pardubickým krajem starostu města MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy
č. 16/46
698/46/2008/RMS
1. vzala na vědomí nabídky od společností Autoprodej Dryml Rosice, a.s. a Autocentrum
Mercia, a.s. Chrudim na zakázku města – dodávka osobního automobilu ve znění zprávy
č. 17/46
2. rozhodla koupit osobní automobil Škoda Octavia Tour 1,6 MPI od společnosti
Autocentrum Mercia, a.s. Chrudim, Dašická 1228, 53701 Chrudim za podmínky zajištění
dofinancování včetně pískování VIN kódu na skla a zamykání zpátečky (konstrukt) ve znění
zprávy č. 17/46
3. rozhodla o uzavření kupní smlouvy na zakázku města – dodávka osobního automobilu se
společností Autocentrum Mercia, a.s. Chrudim, Dašická 1228, 53701 Chrudim za podmínky
zajištění dofinancování ve znění zprávy č. 17/46
4. pověřila uzavřením kupní smlouvy na zakázku města – dodávka osobního automobilu se
společností Autocentrum Mercia, a.s. Chrudim, Dašická 1228, 53701 Chrudim starostu města
MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění dofinancování ve znění zprávy č. 17/46
5. schválila prodej osobního automobilu Škoda Felicia 1,3 ev.č. CRI 73-72 z majetku města
Autocentru Mercia,a.s. Chrudim,Dašická 1228,53701 Chrudim za minimální cenu 20.000,-Kč
6. rozhodla o uzavření výkupní smlouvy na prodej osobního automobilu Škoda Felicia 1,3
ev.č. CRI 73-72 z majetku města se společností Autocentrum Mercia, a.s. Chrudim, Dašická
1228, 53701 Chrudim ve znění zprávy č. 17/46
7. pověřila uzavřením výkupní smlouvy na prodej osobního automobilu Škoda Felicia 1,3

ev.č. CRI 73-72 z majetku města se společností Autocentrum Mercia, a.s. Chrudim, Dašická
1228, 53701 Chrudim starostu města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 17/46
8. schválila uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění nového
vozu Škoda Octavia Tour 1,6 MPI se společnosti UNIQA a.s. dle předložené nabídky
9. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením pojistné smlouvy na pojištění
odpovědnosti a havarijní pojištění nového vozu Škoda Octavia Tour 1,6 MPI se společnosti
UNIQA a.s. dle předložené nabídky.
699/46/2008/RMS
vydala Vnitřní směrnici č. 3/2008 Jednací řád rady města Slatiňany veznění zprávy č. 18/46
700/46/2008/RMS
1. vzala na vědomí členství tajemníka MěÚ Slatiňany ve Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů ve znění zprávy č. 19/46
2. schválila hrazení členského příspěvku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
tajemníkovi MěÚ Slatiňany z rozpočtu města za podmínky zajištění financování ve znění
zprávy č. 19/46
701/46/2008/RMS
1. rozhodla, že existuje důvod pro vyloučení Mgr. Daniela Vychodila z projednávání
a rozhodování ve věci záměru pronájmu části ovocného sadu nad Podskálou
2. schválila záměr pronájmu pozemkové parc. č. 580/3 a pozemkové parc. č. 588/7
v kat. území Slatiňany vyjma částí užívaných jako cesty pro pěší ve znění zprávy č. 20/46
702/46/2008/RMS
1. schválila dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu
počítačovému programu MUNIS – Evidence oznámení (zákon o střetu zájmů) mezi městem
Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ: 00270920 a firmou TRIADA, spol. s r.o.,
U svobodárny 12, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČ: 43871020 ve znění zprávy č. 21/46.
2. pověřila uzavřením dodatku k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv
k modulárnímu počítačovému programu MUNIS – Evidence oznámení (zákon o střetu zájmů)
mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ: 00270920 a firmou
TRIADA, spol.s r.o., U svobodárny 12, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČ: 43871020 starostu
MVDr. Ivana Jeníka.
703/46/2008/RMS
1. schválila seznam oprávněných osob jednat za účastníka programu na akci Kanalizace –
ulice Na Ostrově a ulice Vrchlického ve Slatiňanech: MVDr. Ivan Jeník. Vítězslav Kolek,
Ing. Jiří Hodic, Ing. Vladimír Rašín
704/46/2008/RMS
1. schválila přílohu k Rozhodnutí čj. 22477/2008-15130 o poskytnutí dotace, číslo akce
229 313 3162 „Kanalizace – ulice Na Ostrově a ulice Vrchlického ve Slatiňanech“
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem souhlasu k příloze k Rozhodnutí
čj. 22477/2008-15130 o poskytnutí dotace, číslo akce 2293133162 „Kanalizace
– ulice Na Ostrově a ulice Vrchlického ve Slatiňanech“ve znění zprávy č. 23/46
705/46/2008/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit program 13. zasedání zastupitelstva města
Slatiňany ve znění zprávy č. 1/13.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

