USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 53/2008
konané dne 3. listopadu 2008
Rada města Slatiňany:
763/53/2008/RMS
schválila rozšířený návrh programu jednání
764/53/2008/RMS
vzala na vědomí výroční zprávu ZŠ Slatiňany za školní rok 2007/2008.
765/53/2008/RMS
1. uložila tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku města za rok 2008 v souladu s platnými
obecně závaznými předpisy, seznámit předsedy dílčích inventarizačních komisí se
jmenováním do funkce a proškolit je o způsobu provádění inventur.
2. jmenovala hlavní inventarizační komisi (HIK) pro provedení řádné inventarizace majetku
města za rok 2008.
předseda HIK:
MVDr. Ivan Jeník
členové:
Vítězslav Kolek, Mgr. Jan Hanuš, Ing. Jiří Hodic,
Ing. Vladimír Rašín, Otto Pleninger, Jana Tesařová,
Pytlíková Veronika, Renata Vondráčková
3. pověřila HIK stanovit způsob využití případného přebytečného a neupotřebitelného
majetku
4. uložila HIK předložit v termínu do 20.1.2009 radě města stav majetku a závazků
k 31.12.2008 a rozhodnutí o provedení likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku
766/53/2008/RMS
1. schválila změnu osoby oprávněné nakládat se směsným komunálním odpadem vznikajícím
na území města Slatiňany, a to z dosavadní společnosti Technické služby Chrudim 2000,
s. r. o., IČ: 25292081, se sídlem Sečská 809, Chrudim (smluvní vztah končí k 31. 12. 2008)
na společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., IČ: 49356089, se sídlem Pražská
1321/38a, Praha 10, a to s účinností od 1. 1. 2009 ve znění zprávy č. 3/53
2. vzala na vědomí změnu osoby oprávněné nakládat s vyseparovanými složkami
komunálního odpadu vznikajícími na území města Slatiňany, a to z dosavadní společnosti
TS města a. s., IČ: 25303660, se sídlem Na Cihelně 469, Bystřice nad Pernštejnem na
společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., IČ: 49356089, se sídlem Pražská
1321/38a, Praha 10, a to s účinností od 1. 10. 2008 ve znění zprávy č. 3/53
3. schválila uzavření nové smlouvy o zajištění svozu a využití vyseparovaných složek
komunálního odpadu se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., IČ: 49356089,
se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10, a to s účinností od 1. 1. 2009 ve znění zprávy č. 3/53
4. schválila ponechat v platnosti dosavadní smluvní vztah se společností Recycling-kovové
odpady, a. s., Chotěboř (sběrný dvůr, smlouva na dobu neurčitou-6 měsíční výpovědní lhůta)
ve znění zprávy č. 3/53
5. schválila ceník odpadů pro sběrný dvůr města účinný od 1. 1. 2009 ve znění zprávy č. 3/53
6. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy na zajištění systému nakládání
se směsným komunálním odpadem se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.,
IČ: 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10, a to s účinností od 1. 1. 2009 ve znění
zprávy č. 3/53
7. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy na zajištění systému nakládání
s vyseparovanými složkami komunálního odpadu se společností AVE CZ odpadové

hospodářství s. r. o., IČ: 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10, a to s účinností od
1. 1. 2009 ve znění zprávy č. 3/53
8. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsáním ceníku pro sběrný dvůr města Slatiňany
účinného od 1. 1. 2009 ve znění zprávy č. 3/53
9. schválila ceny za zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadu podobného odpadu komunálnímu pro fyzické osoby a právnické osoby
oprávněné k podnikání, které jsou na základě smlouvy s městem Slatiňany zapojeny nebo se
zapojí do systému nakládání s komunálním odpadem, zavedeného na území města Slatiňany,
ve výši 2 200,- Kč za jednu sběrnou nádobu-popelnici o objemu 110 l a 11 000,- Kč za jednu
sběrnou nádobu-kontejner o objemu 1100 l ve znění zprávy č. 3/53
10. schválila ceny za zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadu podobného odpadu komunálnímu pro Domov sociálních služeb,
Klášterní 795, Slatiňany ve výši 2 820,- Kč za jednu sběrnou nádobu-popelnici o objemu
110 l a 14 100,- Kč za jednu sběrnou nádobu-kontejner o objemu 1 100 l ve znění zprávy
č. 3/53
11. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavíráním dodatků ve věci úpravy cenových
podmínek případně smluv o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem
s fyzickými a právnickým osobami oprávněnými k podnikání, které projeví zájem likvidovat
svůj odpad přes systém města Slatiňany ve znění zprávy č. 3/53
12. projednala kalkulaci výdajů a příjmů spojených s likvidací komunálního odpadu pro
rok 2009 ve znění zprávy č. 3/53.
767/53/2008/RMS
schválila 17. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2008 v příjmové
části na 47.861.507,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.204.800,- Kč) a ve výdajové části
47.891.307,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.175.000,-) ve znění zprávy
k 17. rozpočtovému opatření č. 4/53.
768/53/2008/RMS
schválila vnitřní směrnici č. 5/2008 RMS - plán zimní údržby místních komunikací na území
města Slatiňany ve znění zprávy č. 5/53.
769/53/2008/RMS
1. zrušila usnesení rady města Slatiňany č. 692/46/2008/RMS bod 2 ze schůze č. 46/2008
konané dne 18. srpna 2008 ve znění zprávy č. 6/53.
2. pověřila uzavřením smlouvy 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, 530 02 Pardubice starostu MVDr. Ivana Jeníka, v případě
zajištění financování celé stavby, ve znění zprávy č. 11/46
770/53/2008/RMS
1. schválila stanovisko: odstranění a obnova zábradlí při rekonstrukci nábřežní zdi bude
vynucenou investicí pro Povodí Labe s.p., město požaduje po rekonstrukci uvedení zábradlí
do původního stavu
2. uložila OVŽP odpovědět na dopis Povodí Labe, s.p. Hradec Králové
771/53/2008/RMS
1. projednala žádost ve věci prodeje dřeva
2. zrušila usnesení č. 745/50/2008/RMS v bodě 1
– prodej dřeva

3. schválila prodej 12 m3 dřeva za 2.636,- Kč
772/53/2008/RMS
1. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. VCES-4144/4601 ze dne
28. 11. 2007 – Kanalizace ul. Na Ostrově a ul. Vrchlického ve Slatiňanech ve znění zprávy
č. 9/53
2. pověřila uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. VCES-4144/4601 ze dne
28. 11. 2007 – Kanalizace ul. Na Ostrově a ul. Vrchlického ve Slatiňanech starostu
MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 9/53
773/53/2008/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na částech (celkem cca 120 bm) pozemkových
parc. č. 444/41, 444/88, 683/1, 444/87 a 444/86 v kat. území Slatiňany dotčených stavbou
plynovodu (konkrétně prodloužení plynovodního řadu) k připojení nemovitostí
ve vlastnictví společnosti PERFO LINEA, a. s., se sídlem Poděbradova 73, Chrudim.
Věcné břemeno bude spočívat v právu uložit na předmětných částech pozemků
plynovodní potrubí a v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec
Králové provozovat na předmětných částech pozemků plynovodní potrubí a vstupovat
k uvedenému zařízení za účelem provádění údržby, opravy nebo výměny potrubí.
Náhrada bude za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 750,- Kč za podmínky
realizace stavby vodovodu na pozemcích parc. č. 21/6, 683/1, 444/87 a 444/86 v kat. území
Slatiňany (za účelem připojení nemovitostí společnosti PERFO LINEA, a. s.)
a ve výši 10 000,- Kč pro případ, že bude realizována na předmětných pozemcích pouze
stavba plynovodu ve znění zprávy č. 10/53
2. 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 částí (celkem cca 120 bm) pozemkových
parc. č. 444/41, 444/88, 683/1, 444/87 a 444/86 v kat. území Slatiňany se společností
VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové a investorem stavby, společností
PERFO LINEA, a. s., se sídlem Poděbradova 73, Chrudim ve znění zprávy č. 10/53
774/53/2008/RMS
vzala na vědomí výsledek inspekce – plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb.
775/53/2008/RMS
1. vzala na vědomí nabídku společnosti deredes s.r.o. czech republic, Sokolovská 84 – 86,
Praha 8, 186 00 - poskytnutí spolupráce při besedách s občany.
2. odmítla nabídku společnosti deredes s.r.o. czech republic, Sokolovská 84 – 86, Praha 8,
186 00 ve věci vymáhání nebo odkup pohledávek obce
776/53/2008/RMS
vzala na vědomí projektový záměr střediska Junák Slatiňany „Krajina kolem města – náš
domov část 1. Obnova Třešňovky – Zasaď strom a zavazuje se k aktivní podpoře.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

