USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 48/2012
konané dne 27. června 2012
Rada města Slatiňany:
709/48/2012/RMS
schválila návrh programu 48. schůze rady města Slatiňany
710/48/2012/RMS
1. zrušila Vnitřní směrnici č. 3/2009 RMS Pokladna městského úřadu Slatiňany, ve znění zprávy č. 1/48
2. vydala Vnitřní směrnici č. 2/2012 RMS Pokladna městského úřadu Slatiňany, ve znění zprávy č. 1/48
711/48/2012/RMS
schválila použití rezervního fondu Základní umělecké školy Slatiňany ve výši 28.140,- Kč na zakoupení
žesťového hudebního nástroje Tenor B ve znění zprávy č. 2/48
712/48/2012/RMS
schválila:
1. cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 7,-Kč/m2/rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou
hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 44,- Kč/m2/rok hrobového místa, poskytování pronájmu
hrobových míst na dobu 5 let ve znění zprávy č. 3/48.
2. ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1. 7. 2012,
ve znění zprávy č. 3/48.
713/48/2012/RMS
neschválila splátkový kalendář úhrad z nájmu bytu č. 1 v domě čp. 92 na Starém náměstí, ve Slatiňanech
ve znění zprávy č. 4/48
714/48/2012/RMS
1. schválila zrušení výpovědi k 29. 6. 2012 z nájmu bytu č. 9 v domě čp. 823 na Starém náměstí ve Slatiňanech
za podmínky uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu ke dni 31. 08. 2012 ve znění zprávy č. 5/48
2. schválila uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 9 v domě čp. 823 na Starém náměstí ve Slatiňanech ke
dni 31. 8. 2012 ve znění zprávy č. 5/48
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu č. 9 v domě čp. 823 na
Starém náměstí ve Slatiňanech ke dni 31. 8. 2012 ve znění zprávy č. 5/48
715/48/2012/RMS
odložila projednání bodu č. 6. - Stavba schodů a odpadní jímky na pozemk. parc. č. 618/1 v kat. úz. Slatiňany
z důvodu nutnosti dořešení vztahu žadatele k pozemku
716/48/2012/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 1,5 bm) pozemkové parcely č. 613/1 v katastrálním území
Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové, zřídit a
provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynovodní přípojku včetně příslušenství a v právu přístupu
a jízdy k uvedenému zařízení v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním
plynovodní přípojky. 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 č. 7/48.
2. schválila uzavření třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a o souhlasu se
zřízením stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena týkající se dotčení části (cca 1,5 bm)
pozemkové parcely č. 613/1 v katastrálním území Slatiňany se společností VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485,
Hradec Králové a investorem stavby -společností Zdravotní středisko Slatiňany, s. r. o., se sídlem Vrchlického
186, Slatiňany. Věcné břemeno bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec
Králové, zřídit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynovodní přípojku včetně příslušenství a
v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a
provozováním plynovodní přípojky, ve znění zprávy č. 7/48

3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemena a o souhlasu se zřízením stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena týkající se dotčení
části (cca 1,5 bm) pozemkové parcely č. 613/1 v katastrálním území Slatiňany se společností VČP Net, s. r. o.,
Pražská třída 485, Hradec Králové a investorem stavby - společností Zdravotní středisko Slatiňany, s. r. o., se
sídlem Vrchlického 186, Slatiňany. Věcné břemeno bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o.,
Pražská třída 485, Hradec Králové zřídit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynovodní
přípojku včetně příslušenství a v právu přístupu a jízdy k uvedenému zařízení v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami a provozováním plynovodní přípojky, ve znění zprávy č. 7/48
717/48/2012/RMS
neschválila nákup bazénového vysavače dna a stěn bazénu typu DOLPHIN 2x2x PVC, včetně vozíku,
transformátoru a dálkového ovládání za cenu 45.000,- Kč od SK Spartak Slatiňany, o.s., Smetanovo nábřeží
556, 538 21 Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/48
718/48/2012/RMS
1. vzala na vědomí cenovou nabídku pana Petra Kloudy, Třebízského 185/12, 586 01 Jihlava a rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města malého rozsahu – Oplocení Švýcárny ve Slatiňanech panu Petrovi
Kloudovi, Třebízského 185/12, 586 01 Jihlava za podmínky zajištění finančních prostředků
ve znění zprávy č. 9/48
2. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města malého rozsahu – Oplocení Švýcárny ve Slatiňanech
s Petrem Kloudou, Třebízského 185/12, 586 01 Jihlava starostu města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky
zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 9/48
719/48/2012/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2011-S-17– Stavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici
Sečská ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 10/48.
2. pověřila uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2011-S-17– Stavba chodníku a veřejného osvětlení
v ulici Sečská ve Slatiňanech starostu města MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 10/48
720/48/2012/RMS
1. schválila uzavření pojistné smlouvy č. 0506737018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.
ve znění zprávy č. 11/48
2. pověřila uzavřením uzavření pojistné smlouvy č. 0506737018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.
starostu MVDr. Ivana Jeníka za podmínky zajištění financování ve znění zprávy č. 11/48
721/48/2012/RMS
1. svěřila k rozhodování záležitosti o uzavření dodatku pojistné smlouvy č. 8602625396 s pojišťovnou
Kooperativa Vienna Insurance Group, a.s. ve věci pojištění elektroniky a expozice muzea Švýcárna, pojištění
případné krádeže – loupeže peněžní hotovosti (plovárna, Švýcárna),
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku pojistné smlouvy č. 8602625396 s pojišťovnou
Kooperativa Vienna Insurance Group, a.s. ve věci pojištění elektroniky a expozice muzea Švýcárna, pojištění
případné krádeže – loupeže peněžní hotovosti (plovárna, Švýcárna)
722/48/2012/RMS
schválila, provedení malířských prací v budovách Základní školy Slatiňany firmu Jiřího Zobala
723/48/2012/RMS
schválila bezplatné využití bazénu na Plovárně města Základní školou Slatiňany dne 28. 6. 2012 pro účastníky
projektu Olympijské hry 2012
724/48/2012/RMS
schválila bezplatné vydání 20 volných vstupenek do interaktivního muzea a pověřila starostu jejich
přidělováním

725/48/2012/RMS
rozhodla:
1. prioritně opravovat místní komunikace v majetku města Slatiňany
2. účelové komunikace v majetku města sloužící jako přístup k domům pro bydlení po schválení místostarostou
3. účelové komunikace v majetku města zajišťující přístup k podnikatelským subjektům
726/48/2012/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o dílo na opravu chodníku z ulice Sečská směr autobusová zastávka na T. G. M.
firmou Milan Vilček za nabídnutou cenu.
2. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy na opravu chodníku z ulice Sečská směr
autobusová zastávka na T.G.M. firmou Milan Vilček za nabídnutou cenu.
727/48/2012/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem na financování opatrovníka ve výši
200.000,- Kč
2. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického kraje
na financování opatrovníka ve výši 200.000,-Kč.
728/48/2012/RMS
schválila pozvání ředitele Základní umělecké školy Slatiňany na jednání rady města v září 2012
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

