USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 80/2009
konané dne 7. září 2009
Rada města Slatiňany:
1114/80/2009/RMS
schválila návrh rozšířeného programu
1115/80/2009/RMS
schválila 13. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2009 v příjmové části
na 49.279.060,04 Kč (dorovnáno financováním příjmů 11.327.600,- Kč) a ve výdajové části
55.985.960,04 Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,-) ve znění zprávy
k 13. rozpočtovému opatření č. 1/80.
1116/80/2009/RMS
1. zrušila Vnitřní směrnici č. 5/2007 RMS Pokladna městského úřadu Slatiňany
2. vydala Vnitřní směrnici č. 3/2009 RMS Pokladna městského úřadu Slatiňany, ve znění
zprávy č. 2/80.
1117/80/2009/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 72/2005 o nájmu bytu 1 + 1, č. 6 v domě čp. 534, ul.
Tyršova ve Slatiňanech, dohodou ke dni 30. 9. 2009 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany
bez závad
2. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 6 v domě č.p. 534, ul. Tyršova ve
Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením Dohody o ukončení nájmu bytu 1 + 1, č. 6
v domě čp. 534, ul. Tyršova ve Slatiňanech ke dni 30.9.2009 za podmínky převzetí bytu městem
Slatiňany bez závad a uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 6 v domě čp. 534, ul.
Tyršova ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez
závad.
1118/80/2009/RMS
1. schválila uzavření dohody o bezúplatném užívání pozemku, tj. částí pozemkové
parc. č. 159 v kat. území Slatiňany, k umístění kontejnerů na vytříděné složky komunálního odpadu
a přístupu ke kontejnerům u sokolovny ve Slatiňanech s Tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany, se
sídlem Tyršova 431, Slatiňany ve znění zprávy č. 4/80
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o bezúplatném užívání pozemku, tj.
částí pozemkové parc. č. 159 v kat. území Slatiňany, k umístění kontejnerů na vytříděné složky
komunálního odpadu a přístupu ke kontejnerům u sokolovny ve Slatiňanech s Tělocvičnou
jednotou Sokol Slatiňany, se sídlem Tyršova 431, Slatiňany ve znění zprávy č. 4/80.
1119/80/2009/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové nabídky
na zakázku města malého rozsahu na kompletní administraci projektu – Splašková kanalizace
v Trpišově.
MěÚ Slatiňany vyzve k předložení nabídky tyto společnosti:
1) Ing. David Plíštil, PhD., Kojetická 1023/127, 277 11 Neratovice
2) ESSE consulting, Vyšehradská 27/423, 128 00 Praha 2 – Nové Město
3) Asistenční centrum, a. s., Sportovní 3302, 434 01 Most
4) SIGMIN, a. s., Karlovo náměstí 76, 280 02 Kolín 2
5) OHGS s. r. o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
6) VALUE ADDED, a. s., Opletalova 27, 110 00 Praha
7) A. I. Consulting s.r.o. Sarajevská 1915/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
8) Allowance s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha - Vinohrady
9) IPI v.o.s., Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou
Výzva bude umístěna na webových stránkách města.

1120/80/2009/RMS
schválila pořadí nabídek pro zadání zakázky města
– Zřízení pracoviště CzechPOINT – upgrade:
1. Jaroslav Bednář - Minolta Pardubice, Hostovická 14, PARDUBICE, 533 01
2. OMEGA plus Chrudim s.r.o., Palackého třída 314, CHRUDIM, 537 01
3. Autocont CZ a.s., Jihlavská 318, HAVLÍČKŮV BROD, 580 01, ve znění zprávy č. 6/80.
2. Rada města Slatiňany rozhodla o uzavření kupní smlouvy na zakázku města – Zřízení pracoviště
CzechPOINT – upgrade se společností Jaroslav Bednář - Minolta Pardubice, Hostovická 14, 533 01
Pardubice, ve znění zprávy č. 6/80.
3. Rada města Slatiňany pověřila, uzavřením kupní smlouvy na zakázku města – Zřízení pracoviště
CzechPOINT – upgrade se společností, Jaroslav Bednář - Minolta Pardubice, Hostovická 14, 533
01 Pardubice, starostu města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 6/80.
1121/80/2009/RMS
1. schválila uzavření smlouvy s městem Chrudim o výpůjčce stojanu na propagační materiály v
rámci projektu „Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko“ ve
znění zprávy č. 7/80
2. pověřila uzavřením smlouvy s městem Chrudim o výpůjčce stojanu na propagační materiály
v rámci projektu „Informační a propagační kampaň turistické oblasti
Chrudimsko – Hlinecko“ starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 7/80.
1122/80/2009/RMS
schválila omezení provozu na plovárně města Slatiňany od 7.9. do 10.9. od 15.00 do 18.00 hod. a
od 11.9. do 13.9. od 13.00 do 18.00 hodin. a vstup v těchto dnech zdarma ve znění zprávy č. 8/80.
1123/80/2009/RMS
1. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Obnova příměstské zeleně
- Třešňovka ve Slatiňanech s firmou DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, Husova
č.p. 45/622, 370 05 České Budějovice ve znění zprávy č. 9/80
2. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Obnova příměstské zeleně
– Třešňovka ve Slatiňanech starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 9/80.
1124/80/2009/RMS
1. přijala Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Podmínky“) identifikovaných pod
Registračním číslem projektu CZ.1.06/2.1.00/02.02162 z Evropského fondu regionálního rozvoje a
prohlašuje, že:
a) údaje vztahující se k identifikaci příjemce jakož i údaje o projektu, uvedené v části II v bodech 1.
a 2. a v části III bodu 1. Podmínek jsou pravdivé a úplné.
b) si je vědoma následků (včetně trestněprávních), které by mohli vzniknout uváděním
nepravdivých nebo neúplných údajů a vedly by tak k neoprávněnému čerpání dotace.
c) přijímá všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas
a zavazuje se k jejich splnění, stejně jako ke splnění závazků vyplývajících jí z Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
d) na shodné způsobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu příjemce dotace neobdržel žádnou jinou
podporu financovanou ze zdrojů Evropské unie nebo národních zdrojů (krajský rozpočet, státní
rozpočet) ve znění zprávy č. 10/80.
2. pověřila potvrzením Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikovaných pod
Registračním číslem projektu CZ.1.06/2.1.00/02.02162, starostu města MVDr. Ivana Jeníka, ve
znění zprávy č. 10/80.
1125/80/2009/RMS
projednala s řediteli příspěvkových organizací zřízených městem Slatiňany zajištění hospodaření
příspěvkových organizací do konce roku 2009 a přípravu rozpočtu na rok 2010.

1126/80/2009/RMS
schválila využití plovárny města Slatiňany dne 11. 9. 2009 od 13.00 do 17.00 hod. k pořádání akce
„Prázdniny jsou v čudu, tak hurá do školy “.
1127/80/2009/RMS
schválila pořádání akce „ Třešňovka“ městem za účasti zástupců města, firmy Daphne
a občanů ve Společenském domě dne 9. 9. 2009.
1128/80/2009/RMS
1. schválila uzavření pojistné smlouvy na vozidlo Volkswagen TRANSPORTER HKL5927
v majetku města od 9. 9. 2009 do 31. 12. 2009 s pojišťovnou Kooperativa, a.s.
VIENNA INSURANCE GROUP, AGENTURA VÝCHODNÍ ČEHY třída Míru 94,
530 02 Pardubice, pojistné ve výši 1.923,-Kč.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením pojistné smlouvy s pojišťovnou
Kooperativa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP, AGENTURA VÝCHODNÍ ČEHY třída
Míru 94, 530 02 Pardubice, na pojistku vozidla Volkswagen TRANSPORTER HKL5927
pojistné ve výši ve výši 1.923,-Kč.
1129/80/2009/RMS
projednala žádost a uložila tajemníkovi odpovědět žadateli
1. přemístění svítidla zamítla
2. výměnu svítidla zamítla s tím, že k jeho výměně by se přistoupilo při budování veřejného
osvětlení v ulici U Lesa
3. vypínání veřejného osvětlení v nočních hodinách zamítla
4. vypnutí jednoho svítidla u nemovitosti žadatele zamítla.
5. pokud by bylo technicky možné, rada města souhlasí s případnou úpravou (odstíněním)
svítidla, ovšem za podmínky, že toto stínítko bude uvnitř koule a opatření bude provedeno
na náklady žadatele
1130/80/2009/RMS
1. vzala na vědomí návrh Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009-2012 a dopis
vedoucího Odboru zdravotnictví KrÚ PK s výzvou vyjádřit se k uvedenému materiálu.
2. uložila starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi vypracovat a odeslat vyjádření k návrhu Koncepce
zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009-2012 a následně informovat radu města.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

