USNESENÍ
č. 76/2006 Rady města Slatiňany
ze dne 12.dubna 2006
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení RM za 1. čtvrtletí 2006 ve znění zprávy pořadové číslo 1/76
b) zprávu HIK o provedené kontrole vyřazeného majetku
c) dopis ze dne 11.4.2006 ředitelky Mateřské škola Slatiňany, – žádost o rozvázání
pracovního poměru dohodou. (tuto záležitost dořeší na příští schůzi rady města).
2. Schvaluje:
a) program jednání
b) povodňový plán města Slatiňany ve znění zprávy č. 2/76
c) Smlouvu o dočasném užívání pozemku parc.č. 1935/4 v k.ú. Chrudim pro pořádání akce
IC Slatiňany a IC Chrudim (Pochod Chrudim – Slatiňany) ve znění zprávy č. 3/76
d) ukončení pronájmu části pozemkové parc. č. 418/1 o výměře 85 m2 v kat. území Slatiňany
užívané na sekání trávy na základě Smlouvy č. 151/2003 o pronájmu pozemku uzavřené
dne 2. 10. 2003 dohodou ke dni 30. 4. 2006 ve znění zprávy č. 4/76
e) uzavření 2. dodatku ke Smlouvě č. 151/2003 o pronájmu části pozemkové parc. č. 418/1
o výměře 1072 m2 v kat. území Slatiňany uzavřené dne 2. 10. 2003 ve věci úpravy
předmětu nájmu a výše nájemného s účinností od 1. 5. 2006 ve znění zprávy č. 4/76
f) prominutí části nájemného v bytě č. 2, v domě čp. 823 na Starém náměstí ve Slatiňanech,
z důvodu neobyvatelnosti bytu po dobu 15 dní ve znění zprávy č. 5/76
g) ukončení pronájmu části pozemkové parc. č. 102/1 o výměře 21 m2 v kat. území
Slatiňany užívané jako zahrádka na základě Smlouvy č. 159/2004 o pronájmu pozemku
uzavřené dne 10. 5. 2004 dohodou ke dni 30. 4. 2006 ve znění zprávy č. 6/76
h) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 159/2004 o pronájmu části st. parc. č. 68 (nově
označené jako parc. č. 822) o výměře 28 m2 a části pozemkové parc. č. 102/1 o výměře
21 m2 v kat. území Slatiňany uzavřené dne 10. 5. 2004 ve věci úpravy předmětu nájmu a
výše nájemného s účinností od 1. 5. 2006 ve znění zprávy č. 6 /76
i) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 152/2004 o pronájmu části pozemkové parc. č. 102/1
o výměře 68 m2 v kat. území Slatiňany uzavřené dne 10. 5. 2004 ve věci rozšíření předmětu
nájmu a s tím spojené navýšení nájemného s účinností od 1. 5. 2006 ve znění zprávy č. 6/76
j) zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 618/1 o výměře cca 20 m2 v kat.
území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce a. s., Vinohradská
325/8, 120 21 Praha 2 uložit a provozovat na předmětné části pozemku zařízení veřejného
rozvodu elektřiny a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly,
údržby a opravy. Náhrada za zřízení věcného břemena je stanovena ve výši 500,- Kč
ve znění zprávy č. 7/76
k) zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 706/1 o výměře cca 1 m2 v kat.území
Slatiňany ve vlastnictví ČR-správě Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové,
které bude spočívat v právu města Slatiňany, T. G. Masaryka 36, Slatiňany zřídit
a provozovat na této části nemovitosti výústní objekt kanalizace Slatiňany-stoka D a
v právu vstupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a opravy.
Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 1 190,- Kč s tím, že geometrické
zaměření věcného břemena a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí
strana oprávněná, tedy město Slatiňany (v rámci investiční akce „Kanalizace Slatiňanystoka D“) ve znění zprávy č. 8/76
l) zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 107/8 o výměře cca 6 m2 kat. území
Škrovád, které bude spočívat v právu společnosti Český Telecom, a. s., Olšanská 55/5,

130 34 Praha uložit a provozovat na předmětné části pozemku vedení veřejné komunikační
sítě a v právu přístupu k uvedenému vedení za účelem provádění kontroly, údržby opravy.
Náhrada za zřízení věcného břemena je stanovena ve výši 100,- Kč ve znění zprávy č. 9/76
m)výpověď z Mandátní smlouvy č. 9/2005 týkající se obstarávání a vymáhání pohledávek
mimosoudní cestou, která byla uzavřena s Ing. Pavlem Hrnčálem, dne 20. 1. 2005 ve
znění zprávy č.10/76
n) poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na rok 2006 z limitu,
určeného na mimořádné příspěvky, České abilympijské asociaci na uskutečnění
republikové abilympiády v Pardubicích ve výši Kč 3000 ve znění zprávy č.11/76
o) Směrnici č. 3 /2006 o stanovení ceny za výkon pečovatelské služby v podmínkách
Pečovatelské služby Slatiňany s účinností od 1. 5. 2006 ve znění zprávy č.12/76
p) záměr pronájmu části pozemkové parc. č. 566/11 o výměře cca 100 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 14/76
q) typ stroje pro sekání travního porostu - Husqvarna 210XP
r) dodavatele vybraného stroje pro sekání trávy firmu – HUSQVARNA, za cenu dle
předložené nabídky 139 900,- Kč vč. DPH
s) využití prodejní akce firmy HUSQVARNA – odebrat zdarma závaží + řetězy jako
příslušenství určené pro potřeby zimní údržby za podmínky schválení příslušné
rozpočtové změny zastupitelstvem města Slatiňany ve znění zprávy č.16/76
t) pozvání ředitele Městských lesů Chrudim Ing. Zdeňka Odvárky na 77. schůzi Rady města
Slatiňany
u) pozvání vedoucí DPS Slatiňany p. Anny Vašákové na 77. schůzi Rady města Slatiňany
v) jednat s příslušnými orgány o protipovodňové ochraně majetku města a občanů.
w) doplnění bodů programu 24. Zastupitelstva města Slatiňany č. 3/24 a č. 17/24.
3. Ukládá:
a) hospodářsko-správnímu odboru MěÚ Slatiňany jednat o možnostech vymáhání
pohledávek soudní cestou, přes exekutorský úřad, soudního exekutora ve znění zprávy
č. 10/76
b) MěÚ provést urgenci vymáhání pohledávek za reklamace od stavební firmy KRRO s.r.o.
U Habrovky 247/11, Praha 4 – Krč.
c) MěÚ Slatiňany připravit k projednání na 77. schůzi rady města veškeré náležitosti
konkurzního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy Slatiňany a jmenování konkurzní
komise
4. Neschvaluje:
a) podat žalobu na vymáhání dluhu ve výši 6 000,- Kč Mgr. Karla Mošny
5. Souhlasí:
a) s přijetím 6 000,- Kč od Mgr. Karla Mošny – realitní činnost, jako úhradu
části celkových nákladů na opětovné zavkladování kupních smluv do katastru nemovitostí
b) s umístění znaku města Slatiňany na vstupní informační tabuli „Rekreační lesy Podhůra“.
6. Rozhodla :
a) o vzdání se práva a prominutí pohledávky uplatňované na Mgr. Karla Mošny ve
výši 6 000,- Kč ve znění zprávy č.15/76
7. Projednala :
a) žádost ředitelky Mateřské škola Slatiňany o přerušení provozu Mateřské školy Slatiňany,
žádosti nevyhovuje, nesouhlasí přerušením provozu na 4 týdny a vydává toto stanovisko

přerušit provoz Mateřské školy Slatiňany na tři týdny v měsících červenec – srpen 2006.
8. Zrušuje:
a) v usnesení č. 68/2005 ze dne 14.12.2005 2. h) Schválení náhradní výsadby na východní
straně rybníka Návesní v Kunčí a) výsadba dubů.
9. Předkládá:
a) na základě požadavku občanů Kunčí orgánu ochrany přírody, Městskému úřadu
Slatiňany, odboru výstavby a životního prostředí, příslušnému podle § 76, ost. 1a)
zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, podnět ke stanovení náhradní výsadby
( dle § 9, ost. 1 výše uvedeného zákona, ) za pokácené stromy kolem rybníku Návesný
v Kunčí, a to nahrazením stejnou dřevinou - topolem černým pyramidálním - Populus
nigra Italica, v počtu 30 ks a následnou péči o dřeviny po dobu tří let.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

