USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 63/2013
konané dne 18. února 2013
941/63/2013/RMS
schválila návrh programu 63. schůze rady města Slatiňany
942/63/2013/RMS
schválila 3. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2013 v příjmové části na 50.042.800,Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.005.500,- Kč) a ve výdajové části 49.508.300,- Kč (dorovnáno
financováním výdajů 3.540.000,-) ve znění zprávy k 3. rozpočtovému opatření č. 1/63
943/63/2013/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy o nájmu bytu dohodou ke dni 28.2.2013 za podmínky převzetí bytu
městem Slatiňany bez závad ve znění zprávy č. 2/63
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením Dohody o ukončení nájmu ke dni 28.2.2013 za podmínky
převzetí bytu městem Slatiňany bez závad, ve znění zprávy č. 2/63
944/63/2013/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 45/2006 o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 5. 4.
2006 se společností Oseva Agri Chrudim a. s., se sídlem Kočí 159, 538 61 Kočí, a to ve věci změny pronájmu
pozemkových parcel a prodloužení doby nájmu již pronajatých pozemků, ve znění zprávy č. 3/63
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 45/2006 o pronájmu zemědělských
pozemků uzavřené dne 5. 4. 2006 se společností Oseva Agri Chrudim a. s., se sídlem Kočí 159, 538 61 Kočí, a to
ve věci změny pronájmu pozemkových parcel a prodloužení doby nájmu již pronajatých pozemků,
ve znění zprávy č. 3/63
3. rozhodla vyměřit nájemné, a to dva roky zpětně, ve výši 26,- Kč/rok za pronájem pozemkové parcely č. 454 o
výměře 249 m2 v kat. území Kunčí společnosti Oseva Agri Chrudim a. s., se sídlem Kočí 159, 538 61 Kočí, ve
znění zprávy č. 3/63
945/63/2013/RMS
1. vzala na vědomí nabídku společnosti Revenge, a.s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, Praha, na bezplatné
umístění kontejnerů na použité oděvy, obuv, hračky, apod., ve znění zprávy č. 4/63
2. schválila uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností Revenge, a.s., se sídlem Za
Mototechnou 1114/4, Praha, a to ve věci umístění 2 kusů kontejnerů na použité oděvy, obuv, hračky, apod. na
území města Slatiňany, ve znění zprávy č. 4/63
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností
Revenge, a.s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, Praha, a to ve věci umístění 2 kusů kontejnerů na použité oděvy,
obuv, hračky, apod. na území města Slatiňany, ve znění zprávy č. 4/63
4. schválila umístění 2 kusů kontejnerů na použité oděvy, obuv, hračky, apod. na území města Slatiňany na
stávající hnízda určená pro sběr separovaného odpadu takto: 1 kontejner - v ulici Palackého (za Českou
spořitelnou) a 1 kontejner - v ulici Vítězství ( u obchodního střediska), ve znění zprávy č. 4/63
946/63/2013/RMS
1. vzala na vědomí nabídky pro výběr poskytovatele na zakázku města malého rozsahu na služby – „Komplexní
řešení telefonních, internetových a datových služeb – pevné a mobilní hlasové a datové služby včetně
internetového připojení pro město Slatiňany a jím zřizované příspěvkové organizace (Základní škola Slatiňany,
Mateřská škola Slatiňany, Školní jídelna Slatiňany)“, ve znění zprávy č. 5/63.
2. rozhodla uzavřít smlouvy na poskytování komplexního řešení telefonních, internetových a datových služeb –
pevné a mobilní hlasové a datové služby včetně internetového připojení pro město Slatiňany a jím zřizované
příspěvkové organizace (Základní škola Slatiňany, Mateřská škola Slatiňany, Školní jídelna Slatiňany) se
společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, ve znění zprávy č. 5/63.
3. pověřila uzavřením smluv na poskytování komplexního řešení telefonních, internetových a datových služeb –
pevné a mobilní hlasové a datové služby včetně internetového připojení pro město Slatiňany a jím zřizované
příspěvkové organizace (Základní škola Slatiňany, Mateřská škola Slatiňany, Školní jídelna Slatiňany) se
společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, starostu města MVDr. Ivana
Jeníka ve znění zprávy č. 5/63.
4. uložila ředitelům všech příspěvkových organizací zřízených městem Slatiňany neuzavírat smlouvy, případně
dodatky ke stávajícím smlouvám na poskytování telekomunikačních služeb ve znění zprávy č. 5/63.

5. schválila podání výpovědi smlouvy pro:
a) město Slatiňany se společností: - Omega plus Chrudim s.r.o., Palackého třída 314, Chrudim na poskytování
datových telekomunikačních služeb ke dni 28. února 2013
b) Základní školu Slatiňany se společností: - Live Telecom, a.s., Sokolovská 100/94, Praha o poskytování
hlasových služeb ke dni 28.února 2013
c) Základní uměleckou školu Slatiňany se společností: - T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4
– Smlouva významného zákazníka ke dni 12. 6. 2014
d) Mateřskou školu Slatiňany se společností:
- Omega plus Chrudim s.r.o., Palackého třída 314, Chrudim na poskytování datových telekomunikačních služeb ke
dni 28.února 2013
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 na mobilní paušál Podnikatel 600 HIT na telefonní
číslo +420 739 095 059 ke dni 28.února 2013
e) Školní jídelnu Slatiňany se společností:
- Omega plus Chrudim s.r.o., Palackého třída 314, Chrudim na poskytování datových telekomunikačních služeb ke
dni 28.února 2013
- Live Telecom a.s. Sokolovská 100/94, Praha o poskytování hlasových služeb ke dni 28.února 2013
ve znění zprávy č. 5/63
947/63/2013/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce multimediálního informačního kiosku s Destinační společností
Východní Čechy zájmovým sdružením právnických osob ve znění zprávy č.6/63.
2. pověřila uzavřením Smlouvy o výpůjčce multimediálního informačního kiosku s Destinační společností
Východní Čechy zájmovým sdružením právnických osob starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č.6/63
948/63/2013/RMS
1. schválila dodavatele na stavební zakázku města - Stavba veřejného osvětlení v ulici Na Ostrově ve Slatiňanech:
ELPO, s. r. o., Riegrova, 538 62 Hrochův Týnec ve znění zprávy č. 7/63
2. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku města – Stavba veřejného osvětlení v ulici Na Ostrově ve
Slatiňanech, se společností ELPO, s. r. o., Riegrova, 538 62 Hrochův Týnec ve znění zprávy č. 7/63
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na stavební zakázku města – Stavba veřejného osvětlení v ulici Na Ostrově
ve Slatiňanech, se společností ELPO, s. r. o., Riegrova, 538 62 Hrochův Týnec, starostu města MVDr. Ivana
Jeníka, ve znění zprávy č. 7/63
949/63/2013/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavbu „Cyklostezka Slatiňany –
Sečská ulice (Podhůra)“ za podmínky zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 8/63
2. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavbu „Cyklostezka Slatiňany –
Sečská ulice (Podhůra)“starostu města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění finančních prostředků
ve znění zprávy č. 8/63
950/63/2013/RMS
vzala na vědomí vyjádření technického dozoru k projektu na rekonstrukci Švýcárny. MěÚ Slatiňany bude
kontaktovat architekta ve věci nedostatků v projektu Švýcárny.
951/63/2013/RMS
vzala na vědomí penále ve výši 119,-Kč za pozdě poukázanou platbu bez sankce
952/63/2013/RMS
vzala na vědomí žádost o prodloužení termínu firmy Senior Park a tuto postoupila k projednání zastupitelstvu města
953/63/2013/RMS
rozhodla o vypsání výběrového řízení na realizaci projektové dokumentace na akci: “Zdvižná plošina pro Dům
pečovatelské služby ve Slatiňanech“ včetně budoucího III. NP – ve dvou variantách:
1. včetně I. podzemního podlaží – 4 stanice
2. bez I. podzemního podlaží – 3 stanice
Ing. Petr Kolek
člen rady

Vítězslav Kolek
místostarosta

