USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 70/2013
konané dne 3. června 2013
1030/70/2013/RMS
schválila návrh programu 70. schůze rady města Slatiňany
1031/70/2013/RMS
schválila 9. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2013 v příjmové části na
50.567.300,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.728.700,- Kč) a ve výdajové části 50.756.000,- Kč
(dorovnáno financováním výdajů 3.540.000,-) ve znění zprávy k 9. rozpočtovému opatření č. 1/70.
1032/70/2013/RMS
schválila přijetí sponzorského daru pro ZŠ Slatiňany v celkové výši 2.839,- Kč, ve znění zprávy č. 2/70.
1033/70/2013/RMS
schválila přijetí sponzorského daru pro MŠ Slatiňany od Lesy ČR s.p. na nákup vybavení na zahradu v celkové
výši 15.000,- Kč, ve znění zprávy č. 3/70.
1034/70/2013/RMS
1) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 421/2012 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne
5.11.2012, ve znění zprávy č. 4/70
2) pověřila uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 421/2012 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne
5.11.2012 starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 4/70
3) rozhodla uzavřít smlouvu o přistoupení ve znění zprávy č. 4/70 a
4) pověřila uzavřením smlouvy o přistoupení starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 4/70
1035/70/2013/RMS
1) schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.5.2011 s CTS corp., s r.o. Nad
Košíkem 8, 101 00 Praha 10, IČ 27099873 ve znění zprávy 5/70
2) pověřila uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.5.2011 s CTS corp., s r.o. Nad
Košíkem 8, 101 00 Praha 10, IČ 27099873 starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy 5/70
3) schválila uzavření Mandátní smlouvy na zajištění administraci zjednodušeného podlimitního řízení na
podlimitní veřejnou zakázku „Pořízení zametacího stroje k čistšímu ovzduší ve Slatiňanech“ na
dodavatele se společností BlueFort s.r.o., se sídlem Jánské Lázně 41, PSČ 542 25, IČ 28798058 ve
znění zprávy 5/70
4) pověřila uzavřením Mandátní smlouvy na zajištění a administraci zjednodušeného podlimitního řízení
na podlimitní veřejnou zakázku „Pořízení zametacího stroje k čistšímu ovzduší ve Slatiňanech“ na
dodavatele se společností BlueFort s.r.o., se sídlem Jánské Lázně 41, PSČ 542 25, IČ 28798058
starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy 5/70
1036/70/2013/RMS
1) schválila uzavření kupní smlouvy na žebřinový vůz ve znění zprávy č. 6/70
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na žebřinový vůz
ve znění zprávy č. 6/70
1037/70/2013/RMS
1) schválila uzavření smlouvy o výpůjčce kontejnerů na vyseparované složky komunálního odpadu se
společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 ve znění zprávy č. 7/70
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o výpůjčce kontejnerů na vyseparované
složky komunálního odpadu se společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4
ve znění zprávy č. 7/70.

1038/70/2013/RMS
1) schválila zřízení věcného břemena na části pozemkové parcely č. 706/25 o výměře 28,16 m2 v kat.
území Slatiňany s právem hospodaření pro Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové.
Věcné břemeno bude spočívat v právu města Slatiňany provozovat na předmětné části pozemku stavbu
kanalizační přípojky a v právu vstupovat a vjíždět na dotčenou nemovitost za účelem provádění
nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí stavby kanalizační přípojky nebo
s odstraněním její havárie. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 2000,- Kč + DPH
v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene, ve znění zprávy č. 8/70,
2) schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 706/25 o výměře
28,16 m2 v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu města Slatiňany provozovat na
předmětné části pozemku stavbu kanalizační přípojky a v právu vstupovat a vjíždět na dotčenou
nemovitost za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí
stavby kanalizační přípojky nebo s odstraněním její havárie, s Povodím Labe, s. p., Víta Nejedlého 951,
Hradec Králové. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 2000,- Kč + DPH
v zákonné výši ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, ve znění zprávy č. 8/70
3) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na části
pozemkové parcely č. 706/25 o výměře 28,16 m2 v katastrálním území Slatiňany dotčené stavbou
kanalizační přípojky s Povodím Labe, s. p., Víta Nejedlého, Hradec Králové ve znění zprávy č. 8/70.
1039/70/2013/RMS
1) nezrušila usnesení č. 1015/68/2013/RMS ze dne 29. 4. 2013 ve věci - způsob opravy cesty Podskála,
vyrovnání a doplnění štěrkem a drtí, prolití konstrukční vrstvy se zadrcením a hutněním a udržovací
nátěr ve znění zprávy č. 9/70.
2) neschválila vypsat výběrové řízení na dodavatele na stavbu – Zklidněná místní komunikace typu C na
Podskále, Slatiňany ve znění zprávy č. 9/70.
1040/70/2013/RMS
1) vzala na vědomí cenovou nabídku od na restaurování památky „Ukřižování Ježíše Krista II“ nad
Škrovádem ve znění zprávy č. 10/70.
2) pověřila uzavřením smlouvy o dílo na restaurování památky „Ukřižování Ježíše Krista II“ nad
Škrovádem starostu města MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 10/70.
1041/70/2013/RMS
1) zrušila výběrové řízení na zakázku města malého rozsahu – Instalace nového plynového kotle, vč. úprav
rozvodů ve Společenském domě Slatiňany
2) rozhodla upravit projektovou dokumentaci na zachování komínu a stávajícího umístění kotle
3) rozhodla vypsat nové výběrové řízení na realizaci projektu
1042/70/2013/RMS
schválila nový Organizační řád Městského úřadu Slatiňany s účinností od 4.6.2013
ve znění zprávy č. 12/70
1043/70/2013/RMS
vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany ve znění zprávy č. 13/70
1044/70/2013/RMS
stanovila celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany:
- s účinností od 1.7. 2013 na 36 ve znění zprávy č. 14/70.
1045/70/2013/RMS
1) schválila uzavření smlouvy o spolupráci, partnerství při vzájemné propagaci s firmou FRED NURKS
PROMOTION, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Biskupská 131/5, 370 01, IČO: 25174266,
DIČ: CZ25174266, ve znění zprávy č. 15/70.
2) pověřila uzavřením smlouvy o spolupráci, partnerství při vzájemné propagaci s firmou FRED NURKS
PROMOTION, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Biskupská 131/5, 370 01, IČO: 25174266,
DIČ: CZ25174266, starostu města MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 15/70.

1046/70/2013/RMS
1) schválila poskytnutí finanční pomoci, formou daru, zaplavené obci Vrané nad Vltavou ve výši 10 000.Kč. Toto zahrnout do 9. rozpočtového opatření, prostředky čerpat z položky „granty“.
2) pověřila uzavřením darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru zaplavené obci Vrané nad Vltavou
ve výši 10 000.- Kč starostu města MVDr. Ivana Jeníka
1047/70/2013/RMS
schválila:
1) projektovou dokumentaci na Slatiňany – Sečská ulice II. (od Smékalovy ulice směr Podhůra)
2) bezúplatné umístění bankomatu po dobu rekonstrukce České spořitelny a.s. v náhradních prostorech
1048/70/2013/RMS
bere na vědomí:
1) zprávu starosty o uzavření České spořitelny a.s. od 20.6. do 31.8.2013 z důvodu rekonstrukce
2) zprávu starosty o provedení auditu hospodaření MěÚ za rok 2012
3) námitky manželů Vosáhlových ke stavebnímu řízení s požadavkem o prodloužení inženýrských sítí
s tím že jejich budování na náklady města nesouhlasí. Rada města umožní věcné břemeno na
vybudování přípojek na náklady stavebníka, včetně projektové dokumentace. K vyřízení ostatního je
třeba svolat místní šetření za přítomnosti projektanta
4) informaci o dokončení pozemkových úprav Slatiňany – Škrovád - Kunčí
5) zprávu stavebního úřadu ohledně potřeby opravy kamenné zídky ve Škrovádu, zídka je v dobrém stavu,
neopravovat
6) informaci tajemníka ohledně přípravy „tržního řádu“ řešícího podomní prodej. Tajemník zároveň žádá
členy rady , aby podali své připomínky k navrhovanému řádu do středy 13.6.2013
7) zprávu PČR o vývoji bezpečnostní situace v regionu Chrudim
8) dočasné zaměstnání p.Odvárky
1049/70/2013/RMS
ukládá:
městskému úřadu požádat o doplnění dodatkové tabulky „cyklistům vjezd povolen“ do jednosměrného
provozu ve Štěpánkově ulici
1050/70/2013/RMS
vyjadřuje:
poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Slatiňanského pozastavení.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

