USNESENÍ
č. 84/2006 Rady města Slatiňany
ze dne 23. srpna 2006
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) výsledek hospodaření Města Slatiňany za 1.- 6./2006
b) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1.- 6./2006
c) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1.-6./2006
d) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1.-6./2006
e) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1.-6./2006
f) písemné stanovisko nájemců městských bytů v domě č. p. 70 v ul. Vrchlického ve
Slatiňanech ve znění zprávy č. 15/84
g) stanoviska Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. 525 a č.p.534 k výstavbě
a financování výstavby vodovodních přípojek ve znění zprávy č.16 /84
h) zprávu o pravidelné revizi elektrického zařízení č. 20/06
i) provedení dalších oprav v bytových domech č. p. 822 - 825 a 832 – 835 na Starém náměstí
ve Slatiňanech v souvislosti s neplněním smlouvy o dílo se zhotovitelem bytových domů
v celkové výši 130 530,30 Kč.
j) uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 3+1 byt č. 6 Staré náměstí 825, Slatiňany
s účinností od 14.8.2006 z důvodu nutných oprav v bytě
k) nabídku Pardubického kraje k bezúplatnému převodu silnice od celní školy do Trpišova
2. Schvaluje:
a) program jednání
b) změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2006 v příjmové i výdajové
části na celkovou částku 51.992.600,- Kč ve znění zprávy k 9. rozpočtovému opatření
č. 2/84
c) zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 683/2 (cca 160 bm), které bude
spočívat v právu společnosti Východočeská plynárenská, a. s.,Pražská 702, Hradec Králové
zřídit a provozovat na předmětné části pozemku plynárenské zařízení včetně jeho
příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly,
údržby a opravy. Náhrada bude za zřízení věcného břemena stanovena dle přesného
geometrického zaměření ve výši 50,- Kč za každý běžný metr STL plynovodu umístěného
v pozemku města ve znění zprávy č. 7/84
d) zřízení věcného břemena na částech pozemkové parc. č. 656/1 a 665/4 o celkové výměře
cca 13 m2 v kat. území Slatiňany-elektro připojení k pozemku parc. č. 233 v kat. území
Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín 4 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 je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 500,- Kč ve znění zprávy
č. 8/84
e) náhradu za zřízení věcného břemena spočívajícího v právu vlastníka st. parc. č. 249 v kat. území
Slatiňany chodit a jezdit přes pozemek st. parc. č. 40/1 v kat. území Slatiňany a užívat
jej jako přístupovou cestu ke st. parc. č. 249 v kat. území Slatiňany, a to ve výši 2000,- Kč
ve znění zprávy č. 9/84
f) uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor sklepní místnosti Společenského domu
č.p. 287 ve Slatiňanech o výměře 12 m2 za účelem uskladnění kostýmů tanečního oddělení
se Základní uměleckou školou Slatiňany ve znění zprávy č. 10/84
g) vypovězení Smlouvy č. 122/2003 o pronájmu pozemku (části pozemkové parc. č. 305/2
o výměře 9 m2 v kat. území Slatiňany) uzavřené dne 30. 6. 2003 se společností JAKUMA,
s. r. o., IČ: 49711938, se sídlem Pod Javorem 28, Praha 3 ve znění zprávy č. 11/84

h) uzavření Smlouvy o pronájmu pozemku (části pozemkové parc. č. 305/2 o výměře 9 m2
v kat. území Slatiňany) za účelem umístění a provozování reklamního zařízení se
společností Riquelme s. r. o., IČ: 27089983, se sídlem U Habrovky 11, Praha 4 a
Vladimírem Krátkým, IČ: 11596066, se sídlem Husova 778, Chrudim ve znění zprávy
č. 11/84
i) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 97/2006 o zajištění provozu sociálního zařízení
umístěného na parkovišti u hřebčína ve Slatiňanech ve věci úpravy ceny za zajištění
provozu sociálního zařízení a úpravy provozní doby zařízení s účinností od 1. 9. 2006
ve znění zprávy č. 12/84
j) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 98/2006 o podnájmu pozemku a pronájmu stavby
zpevněné parkovací plochy umístěné u hřebčína ve Slatiňanech ve věci úpravy výše
nájemného a povinností nájemce s účinností od 1. 9. 2006 ve znění zprávy č. 12/84
k) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu č. p. 787 (hasičárna) postaveném na
st. 1023 v kat. území Slatiňany a části st. parc. č. 1023 (dvora) o výměře cca 170 m2 v kat.
území Slatiňany se Sborem dobrovolných hasičů Slatiňany ve znění zprávy č. 13/84
l) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu bez č. p. (hasičárna) postaveném
na st. parc. č. 56 v kat. území Trpišov se Sborem dobrovolných hasičů Trpišov ve znění
zprávy č. 13/84
m) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu č. p. 2 (úřadovna) postaveném
na st. parc. č. 16/2 v kat. území Kunčí o výměře 31 m2 (garáž) se Sborem dobrovolných
hasičů Kunčí ve znění zprávy č. 13/84
n) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu č. p. 11 (úřadovna) postaveném
na st. parc. č. 10/1 v kat. území Škrovád o výměře 74 m2 (2 místnosti-garáž a klubovna
+ WC) se Sborem dobrovolných hasičů Škrovád ve znění zprávy č. 13/84
o) uzavření smlouvy o spolupráci při exekuční činnosti exkutora a další činnosti ve znění
zprávy č. 14/84
p) vybudování vodovodní přípojky k domu č.p. 525 s rozdělením finančních nákladů rovným
dílem na každou bytovou jednotku za finanční spoluúčasti Společenství vlastníků pro dům
č.p.525
q) připojení nástavbových bytů v domě č.p. 525, které jsou ve vlastnictví města,
na veřejnou vodovodní síť, na náklady města Slatiňany ve znění zprávy č.16/84
r) vybudování vodovodní přípojky k domu č.p. 534 a připojení nástavbových bytů, které jsou
ve vlastnictví města, na veřejnou vodovodní síť, na náklady města Slatiňany
s) obsah zápisu kroniky města Slatiňany za r. 2005 ve znění zprávy č.18/84
t) ) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města – Veřejné osvětlení za Bonetem ve
Slatiňanech:
1) Radek Haizl, Sobětuchy 5, 537 01 Chrudim
2) ELPO, s. r. o., Dvakačovice 16, 538 62 Hrochův Týnec
3) VČE-montáže, a. s. Pardubice, montážní závod Havlíčkův Brod, Humpolecká 448,
580 24 Havlíčkův Brod
4) ETS, s. r. o., Ing. Adamec, Fibichova 196, 537 01 Chrudim
5) PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a. s., Tovární 1130, 537 01 Chrudim a uzavření
smlouvy o dílo s Radkem Haizlem, Sobětuchy 5, 537 01 Chrudim.

u) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města – Komunikace a veřejné osvětlení
v části obce Škrovád:
1) REAL s.r.o., spec. sil. práce, Vítězství 653, 538 21 Slatiňany.
2) AGILLE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
a uzavření smlouvy o dílo s REAL s.r.o., spec. sil. práce, Vítězství 653, 538 21 Slatiňany.
Zakázka bude zadána a smlouva uzavřena se společností pouze v případě schválení
příslušné rozpočtové změny ZM na 1. etapu 2006.
v) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města – Oprava obvodového pláště bytového
domu č. p. 92 Staré náměstí ve Slatiňanech:
1) IFASO, stavební s. r. o., Poděbradova 329, 537 01 Chrudim
2) Stavební společnost Dušánek – Beran, s. r. o., Ke Hřišti 1097, 537 01 Chrudim IV
3) STAVEBNÍ A PECE, spol. s r. o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim
4) PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a. s., Tovární 1130, 537 01 Chrudim
5) SILAK CHRUDIM s. r. o., 538 36 Žumberk 18 a uzavření smlouvy o dílo se společností
IFASO, stavební s. r. o., Poděbradova 329, 537 01 Chrudim
w) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města – Parkoviště a zákryt odpadních nádob
na Starém náměstí ve Slatiňanech:
1) Instav Hlinsko, s. r. o., Jungmannova 936, 539 01 Hlinsko
2) SILAK CHRUDIM s. r. o., 538 36 Žumberk 18
3) IFASO, stavební s. r. o., Poděbradova 329, 537 01 Chrudim
4) PLUTO spol. s r. o., Novoměstská 960, 537 01 Chrudim
5) DLAŽBA VYSOKÉ MÝTO, s. r. o., Jeronýmova 623/IV, 566 01 Vysoké Mýto
a uzavření smlouvy o dílo se společností Instav Hlinsko, s. r. o., Jungmannova 936, 539 01
Hlinsko.Zakázka bude zadána a smlouva uzavřena se společností pouze v případě schválení
příslušné rozpočtové změny ZM.
x) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města – Úprava náměstí Jaromíra Johna
( parku před Základní školou ve Slatiňanech 1. etapa ):
1) STAVEBNÍ A PECE, spol. s r. o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim
2) SILAK CHRUDIM s. r. o., 538 36 Žumberk 18
3) IFASO, stavební s. r. o., Poděbradova 329, 537 01 Chrudim a uzavření smlouvy o dílo se
společností STAVEBNÍ A PECE, spol. s r. o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim.
y) závazné ukazatele na rok 2006 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
následovně:
1) závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové
organizaci v celkové výši 2.593.000,- Kč, dle rozpisu:
a) na opravy a údržbu
262.000,- Kč
b) na provoz
2.331.000,- Kč
2) investiční dotace v celkové výši 73.300,- Kč na PD přístavby ZŠ a investiční dotace
v celkové výši 199.000,- Kč na stavební úpravy přízemí hlavní budovy ZŠ Slatiňany.
z) poskytnutí finančního příspěvku - grantu v rámci schváleného limitu na rok 2006 z limitu,
určeného na mimořádné příspěvky, Sdružení rodičů a přátel dětí školy při Základní
umělecké škole Slatiňany na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním folk a
country festivalu „Slatiňanský vrabčák“ dne 7. 10. 2006 v sokolovně ve Slatiňanech
ve výši Kč 5 000,- Kč ve znění zprávy č. 27/84
aa) darovací smlouvu na poskytnutí finanční částky městu ve výši 10 000,- Kč na pokrytí
části nákladů spojených s realizací stavby zpevněné plochy včetně brány a zeleně na části
pozemku parc. č. 183/4 v kat. území Slatiňany (vedle Domu služeb č. p. 771 v ul. T. G.
Masaryka) ve znění zprávy č. 28/84
ab) umístění odkazu na webu města Slatiňany – na web www.vitejte.cz v rámci nabídky na
zveřejnění informací o městě Slatiňany na www.vitejte.cz

3. Neschvaluje:
a) budoucí připojení jednotlivých bytů v rámci společenství k vybudované přípojce bez
finanční spoluúčasti Společenství pro dům č.p. 534 na nákladech města Slatiňany
na vybudování přípojky domu na veřejnou vodovodní síť ve znění zprávy č.16 /84
b) vybudování samostatného přívodu vody k dvěma přízemním domům v č.p. 12,
Staré náměstí.ve znění zprávy č.17/84
4. Projednala:
a) hospodaření Města Slatiňany za 1. pololetí 2006
5. Ukládá:
a) hospodářsko-správnímu odboru připravit zprávu pro jednání Zastupitelstva města
Slatiňany ve věci schválení prodeje domu č. p. 70 v ul. Vrchlického ve Slatiňanech
formou prodeje 3 bytových jednotek v domě včetně spoluvlastnických podílů na
společných částech domu a pozemku zastavěného uvedeným domem
b) OVŽP předkládat před zadáním stavebních zakázek způsob zadání a seznam obeslaných
firem radě města
c) OVŽP před vlastní realizací stavební zakázky předložit nabídku vítězné firmy radě
města
d) OVŽP prověřit stavebně technický stav komunikace a příslušenství od celní školy do
Trpišova a předložit zprávu na příští schůzi rady města
6. Doporučuje Zastupitelstvu města Slatiňany
a) neschválit záměr prodeje pozemkové parcely č. 482 o výměře 3047 m2 v k.ú. Slatiňany
7. Doporučuje:
a) ponechat sběrný dvůr ve Slatiňanech a nevyužívat možnost odkládat odpad na sběrný dvůr
v Chrudimi
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

