USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 52/2012
konané dne 19. září 2012
Rada města Slatiňany:
773/52/2012/RMS
schválila návrh rozšířeného programu 52. schůze rady města Slatiňany
774/52/2012/RMS
1. vzala na vědomí výpověď smlouvy č. 76/2001 o nájmu nebytových prostor prodejny v budově čp. 93
v Trpišově k 31. říjnu 2012, ve znění zprávy č. 1/52
2. schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor prodejny v čp. 93 v Trpišově s účinností od 1.
listopadu 2012 za podmínky převzetí nebytových prostor prodejny bez závad ve znění zprávy č. 1/52
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor prodejny v čp. 93 v
Trpišově s účinností od 1. listopadu 2012 za podmínky převzetí nebytových prostor prodejny bez závad
ve znění zprávy č. 1/52
775/52/2012/RMS
1. zamítla poskytnout finanční příspěvek pro Společenství vlastníků jednotek pro čp. 525, ulice Tyršova,
Slatiňany a pro Společenství vlastníků jednotek pro čp. 529, ulice Tyršova, Slatiňany na rekonstrukci
hromosvodů v domech čp. 525 a čp. 529, ulice Tyršova ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 2/52.
2. uložila MěÚ Slatiňany doložit žadatelům příslušné dokumenty o provedených revizích.
776/52/2012/RMS
vzala na vědomí:
1) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-6/2012.
2) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-6/2012.
3) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-6/2012.
4) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-6/2012.
777/52/2012/RMS
schválila
1) snížení neinvestičního příspěvku o 45.000,- Kč na provoz Základní školy Slatiňany, ve znění zprávy 4/52.
2) úpravu závazných ukazatelů Základní školy Slatiňany:
Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci v celkové
výši 3.111.430,- Kč, dle rozpisu:
na provoz
2.886.430,- Kč
na opravy a údržbu 225.000,- Kč
Investiční dotace 60.000,- Kč na opravu vchodových dveří a 100.000,- Kč na zprovoznění cvičné kuchyně
ve znění zprávy 4/52.
778/52/2012/RMS
schválila přijetí sponzorského daru pro ZŠ Slatiňany na dofinancování osobní asistentky k žákovi v celkové
výši 15.000,- Kč, ve znění zprávy č. 5/52.
779/52/2012/RMS
schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve
Slatiňanech Národopisnému souboru Formani Slatiňany, a to dne 15. 12. 2012 od 8:00 hod do 16. 12. 2012 do
10:00 hod, ve znění zprávy č. 6/52.
780/52/2012/RMS
1. schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové nabídky na
zakázku města - zajištění systémů svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu
vyprodukovaného na území města Slatiňany pro rok 2013, ve znění zprávy č. 7/52

2. jmenovala komisi pro otevírání nabídek ve složení: Vítězslav Kolek, místostarosta,
Ing. Jiří Hodic, tajemník Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO, a náhradníci
(MVDr. Ivan Jeník, starosta, Ing. Pavla Šťovíčková, referentka HSO, Miloš Víšek,
vedoucí údržby města)
3. jmenovala odbornou komisi pro vyhodnocení nabídek ve složení: Vítězslav Kolek,
místostarosta, Ing. Jiří Hodic, tajemník, Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO, a náhradníci
(MVDr. Ivan Jeník, starosta, Ing. Pavla Šťovíčková, referentka HSO, Miloš Víšek,
vedoucí údržby města)
781/52/2012/RMS
1. schválila nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Zateplení obálky (fasáda,
střecha, výměna oken) spojovacího krčku mezi pavilóny MŠ Slatiňany společnosti SW – TECH s. r. o.,
Božetěchova 133, 612 00 Brno, ve znění zprávy č. 9/52
Jako náhradníka zhotovitele stanovila na zakázku města malého rozsahu – Zateplení obálky (fasáda, střecha,
výměna oken) spojovacího krčku mezi pavilóny MŠ Slatiňany Háněla Radka, Zednické a obkladačské práce,
539 44 Proseč 174.
2. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města malého rozsahu – Zateplení obálky (fasáda, střecha,
výměna oken) spojovacího krčku mezi pavilóny MŠ Slatiňany se společností SW – TECH s. r. o., Božetěchova
133, 612 00 Brno, za podmínky zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 9/52
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města malého rozsahu – Zateplení obálky (fasáda, střecha,
výměna oken) spojovacího krčku mezi pavilóny MŠ Slatiňany se společností společnosti SW – TECH s. r. o.,
Božetěchova 133, 612 00 Brno, starostu města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění finančních
prostředků ve znění zprávy č. 9/52
782/52/2012/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5/12 – Stavba chodníku v ulici Neumannova, Slatiňany,
s firmou Real spol. s r.o. Slatiňany za podmínky zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 10/52.
2. pověřila uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5/12 – Stavba chodníku v ulici Neumannova,
Slatiňany s firmou Real spol. s r.o. Slatiňany starostu města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění
finančních prostředků ve znění zprávy č. 10/52.
783/52/2012/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace ev. č. OSRKEF/12/42094 z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje s Pardubickým krajem na oplocení areálu Švýcárny ve Slatiňanech včetně
pořízení venkovních košů na odpadky ve znění zprávy č. 11/52
2. pověřila uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. OSRKEF/12/42094 z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje s Pardubickým krajem na oplocení areálu Švýcárny ve Slatiňanech včetně pořízení
venkovních košů na odpadky starostu města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 11/52
784/52/2012/RMS
schválila odpuštění smluvní pokuty firmě Dlažba Vysoké Mýto za zpoždění dokončení stavby komunikace
v Nerudově ulici
785/52/2012/RMS
neschválila umístění informační tabulky o provedení opravy na Kočičím hrádku firmou Pluto s.r.o. Chrudim.
786/52/2012/RMS
vzala na vědomí Rozhodnutí o udělení pokuty ve výši 1.000,-Kč + 1.000,-Kč správní poplatek od MěÚ
Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče z důvodu uvedených v rozhodnutí č.j. 058015/2012
OŠK/NL ve věci revitalizace Třešňovky
787/52/2012/RMS
uložila MěÚ Slatiňany vymáhat náhradu těchto nákladů po firmě DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie
Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice

788/52/2012/RMS
1. vzala na vědomí dopis ve věci opravy nepojmenované ulice 107/8 ve Škrovádě.
2. uložila MěÚ zaslat návrh konceptu Ing. Koblížkovi. Připomínky zašle 1. 10. 2012.
789/52/2012/RMS
zplnomocnila Ing. Pavlu Šťovíčkovou k zastupování místostarosty Vítězslava Kolka pro zjišťování průběhu
hranic pozemku v rámci KPÚ Kunčí JPÚ Slatiňany a Škrovád
790/52/2012/RMS
vydává souhlasné stanovisko k realizaci vedení NN kabelu dle přiloženého plánu.
791/52/2012/RMS
schválila zpevnění vjezdu k nemovitosti na pozemku města (chodník) za podmínky, že v případě rekonstrukce
celého chodníku odstraní žadatel toto zpevnění vjezdu na své náklady
792/52/2012/RMS
schválila 11. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2012 v příjmové části na
54.421.535,71 Kč (dorovnáno financováním příjmů 17.506.100,- Kč) a ve výdajové části 66.648.535,71 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 5.279.100,-) ve znění zprávy k 11. rozpočtovému opatření č. 8/52.
793/52/2012/RMS
odložila řešení žádosti o umístění herního prvku v Kunčí na příští schůzi rady města.
794/52/2012/RMS
vzala na vědomí pořádání memoriálu Vladimíra Čecha 2013.
795/52/2012/RMS
schválila stavbu jízdárny (kolotoče) na pozemku města č. 695/3 v k.ú. Slatiňany.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

