USNESENÍ
z 58. schůze rady města Slatiňany
ze dne 19. září 2016
Rada města Slatiňany
735/58/2016/RMS
schválila návrh programu 58. schůze rady města Slatiňany s vypuštěním bodu z jednání
zastupitelstva města bod č. 7/12 a rozšířením programu o bod č.7/58 poskytnutí osobního
příspěvku ředitelce Mateřské školy Slatiňany a ředitelce Školní jídelny Slatiňany
736/58/2016/RMS
schválila uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 261/2011 na byt č.4, 1 + 1, v domě
čp. 835 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou
od 21.9.2016 do 20.9.2017 ve znění zprávy č. 1/58
737/58/2016/RMS
schválila podání žádosti Pardubickému kraji, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,
IČ 70892822 o možnost převodu splaškové kanalizace Říště od KŠ č. 34 do KŠ č. 50,
ve znění zprávy 2/58
738/58/2016/RMS
1) schválila výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a k prokázání
kvalifikace a seznam společností, které budou obeslány k předložení nabídky na veřejnou
zakázku města „Dodávka elektrické energie pro město Slatiňany a jeho příspěvkové
organizace“ ve znění zprávy č. 3/58
2) ustanovila na základě zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zakázku města „Dodávka elektrické
energie pro město Slatiňany a jeho příspěvkové organizace“ sloučenou komisi pro otevírání
obálek a hodnotící komisi k posouzení a hodnocení nabídek a jmenování jejich členů ve znění
zprávy č. 3/58
3) stanovila v souladu s § 71 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, že tato hodnotící komise bude současně plnit funkci komise pro
otevírání obálek s nabídkami na danou veřejnou zakázku (komise se spojenými funkcemi
komise pro otevírání obálek a hodnotící komise dále jen již jako „hodnotící komise“) ve znění
zprávy č. 3/58
4) jmenovala členy hodnotící komise ve složení: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Vítězslav
Kolek, místostarosta, Ing. Josef Prokš, tajemník, Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO
a Mgr. Libuše Němcová, právní poradce, ve znění zprávy č. 3/58
5) jmenovala náhradníky za jednotlivé členy hodnotící komise, a to: Miloš Víšek, vedoucí
údržby, Ing. Jiří Pešek, informatik, Eva Esserová, investiční technik, Ing. Václav Hoffman,
vedoucí OVŽP a Bc. Petra Víšková, referent HSO, ve znění zprávy č. 3/58
6) schválila uzavření Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky města „Dodávka
elektrické energie pro město Slatiňany a jeho příspěvkové organizace“ se Základní školou
Slatiňany, T.G. Masaryka 136, 538 21 Slatiňany, IČ 75016460, s Mateřskou školou Slatiňany,
Švermova 693, 538 21 Slatiňany, IČ 75016389, se Základní uměleckou školou Raisova 173,
538 21 Slatiňany, IČ 64782042, Školní jídelnou Slatiňany, Školská 523, 538 21 Slatiňany,
IČ 75016303 ve znění zprávy č. 3/58
7) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka k udělení plné moci vítěznému uchazeči na
veřejnou zakázku města „Dodávka elektrické energie pro město Slatiňany a jeho příspěvkové
organizace“ k veškerým úkonům spojených se změnou dodavatele elektrické energie města
Slatiňany a jeho příspěvkové organizace ve znění zprávy č. 3/58
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739/58/2016/RMS
1) rozhodla uzavřít s panem Davidem Drahokoupilem pachtovní smlouvu na dobu určitou (5
a 10 let) na tyto zemědělské pozemky města Slatiňany:
- v kat. území Kunčí tyto pozemky parc. č.: 73, 76/1, 77/1, 78/1, 78/3, 146, 164, 170/1, 173/1
(část), 174/1 (část), 179, 189/2 (část), 218/2, 275/1, 297/3, 305, 454, 455, 456, 458, 472/5,
478, 484/2, 488, 490, 491 a 494,
- v kat. území Slatiňany tyto pozemky parc. č.: 232/1, 232/2, 240/1, 240/2, 240/3, 240/5,
240/7, 240/8, 356/1, 525/20 (část), 651/1 (část), 653/1, 653/2, 654, 669/4, 669/17, 672, 678/7,
691 (část), 692/2, 693 (část), 694 (část) a 711/13 a
- v kat. území Chrudim tyto pozemky parc. č.: 1695/20, 1695/27 a 1695/28
ve znění zprávy č. 4/58
2) rozhodla uzavřít s panem Davidem Drahokoupilem pachtovní smlouvu na dobu neurčitou
na tyto zemědělské pozemky města Slatiňany:
- v kat. území Kunčí tyto pozemky parc. č.: 58/15, 335/2, 460 a 472/2 a
- v kat. území Slatiňany tyto pozemky parc. č.: 357/21, 444/4, 444/19, 651/2, 688/2, 691
(část), 694 (část), 844/11, 844/12, 844/13, 844/19, 844/22 a 844/31
ve znění zprávy č. 4/58
3) vzala na vědomí dohodu uzavřenou mezi panem Davidem Drahokoupilem, a společností
Oseva Agri Chrudim, a. s., IČ: 47452471, se sídlem Kočí 159, 538 61 Kočí, ve znění zprávy
č. 4/58
4) vzala na vědomí dohodu uzavřenou mezi panem Davidem Drahokoupilem, a společností
Orzes s. r. o., IČ: 46506888, se sídlem Orel 234, 538 21 Slatiňany, ve znění zprávy č. 4/58
5) udělila souhlas panu Davidu Drahokoupilovi s přenecháním propachtovaných pozemků
společnosti Oseva Agri Chrudim, a. s., IČ: 47452471, se sídlem Kočí 159, 538 61 Kočí a
společnosti Orzes s. r. o., IČ: 46506888, se sídlem Orel 234, 538 21 Slatiňany, ve znění
zprávy č. 4/58
6) udělila souhlas společnosti Oseva Agri Chrudim, a. s., IČ: 47452471, se sídlem Kočí 159,
538 61 Kočí s přenecháním pronajatých pozemků panu Davidu Drahokoupilovi, ve znění
zprávy č. 4/58
740/58/2016/RMS
schválila zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve
Slatiňanech paní Barboře Poslušné, k uspořádání dětské burzy ve dnech 20. – 22. 10. 2016, a
to za cenu 500,- Kč, ve znění zprávy č. 5/58
741/58/2016/RMS
schválila přerušení programu schůze rady města Slatiňany a pokračování po ukončení jednání
zastupitelstva města Slatiňany
742/58/2016/RMS
schválila 23. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2016 v příjmové
části na 59.999.920,93 Kč (dorovnáno financováním příjmů 7.618.500,- Kč) a ve výdajové
části 63.630.920,93 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč) ve znění zprávy
k 23 rozpočtovému opatření č. 6/58

743/58/2016/RMS
1) vzala na vědomí nařízení vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, na
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základě kterého určila plat ředitelům příspěvkových organizací, jichž je město zřizovatelem
od 1. listopadu 2016
2) schválila na základě § 122 a § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí osobního příplatku ředitelce Mateřské školy Slatiňany a
ředitelce Školní jídelny Slatiňany s účinností od 1. října 2016, ve znění zprávy
č. 7/58
744/58/2016/RMS
vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna dne 4. 11. 2016 Základní školy Slatiňany.
745/58/2016/RMS
1) projednala žádost sdružení „Společnost sdružení Trpišov“ - Sdružení společností Merit
Bau CZa.s., a VCES a.s. o zapůjčení pozemků pro uložení mezideponie pro stavbu
„Trpišov – splašková kanalizace“
2) schválila rozprostření zařízení staveniště pro uložení mezideponie na pozemcích parc. č.
242/10, 242/8 a 242/2 v kat. úz. Škrovád sdružení „Společnost sdružení Trpišov“ - Sdružení
společností Merit Bau CZa.s., a VCES a.s. pro stavbu „Trpišov – splašková kanalizace“ za
podmínky uvedení pozemku do původního stavu (tj. rozprostření ornice a osetí travním
semenem). Pozemek bude zapůjčen bezplatně od 19. 9. 2016 do 30. 6. 2017
746/58/2016/RMS
3) schválila dohodu o dočasném užívání nebytových prostor v Trpišově bývalé prodejny
objekt č. p. 93 se sdružením “Společnost sdružení Trpišov“ - Sdružení společností Merit Bau
CZa.s., a VCES a.s. pro stavbu „Trpišov – splašková kanalizace“
747/58/2016/RMS
vzala na vědomí žádost pana Jiřího Jirkovského o možností pronajmutí nemovitosti č. p. 93
Trpišově
748/58/2016/RMS
schválila změnu studie „pietního místa v Kunčí“ (místo kříže bude na pietním místě umístěn
kalich)

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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