USNESENÍ
č. 86/2006 Rady města Slatiňany
ze dne 20. září 2006
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) přechod poskytování telefonických služeb ze společností Český Telecom, a.s. a Eurotel,
a.s. na společnost Telefónica O2 Czech republic, a.s. od 1. července 2006.
2. Schvaluje:
a) návrh rozšířeného programu jednání
b) v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb.– školský zákon a vyhlášky č. 48/2004 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
výjimku z počtu dětí v 7.B třídě Základní školy Slatiňany na 31 žáků s účinností
od 1.září 2006 do 30.června 2007 ve znění zprávy č. 2/86
c) jednostranné zvýšení nájemného z bytu od 1.ledna 2007 dle zákona č.107/2006 Sb.
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve znění zprávy č. 3/86
d) použití znaku města Slatiňany na plakátech a jiném propagačním materiálu v souvislosti
s konáním folk a country festivalu „Slatiňanský vrabčák“ dne 7. 10. 2006 ve znění zprávy
č. 4/87
e) zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách na stavební práce: Půdní vestavba chráněných bytů a stavební úpravy Domu
s pečovatelskou službou ve Slatiňanech, Farská ul. 765 výzvu k podání nabídek na
veřejnou zakázku zadávací dokumentaci seznam společností, které budou obeslány
k předložení nabídky
f) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města – Nátěr místních komunikací ve
Škrovádě (sjednocení a obnova obrusné vrstvy vozovek) po vybudování kanalizace:
1) REAL spec. sil. práce s. r. o., Vítězství 653, 538 21 Slatiňany
2) Jan Dlouhý, Voděrady 57, 566 01 Vysoké Mýto
3) HOLD s. r. o., Čáslavská 1272, 537 01 Chrudim IV
a uzavření smlouvy o dílo se společností REAL spec. sil. práce s. r. o., Vítězství 653,
538 21 Slatiňany, ve znění zprávy č. 7/86. Zakázka bude zadána a smlouva uzavřena se
společností pouze v případě schválení 11. rozpočtové změny
g) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města – Oprava veřejného osvětlení v ul.
Nádražní (podél zdi Recyclingu) ve Slatiňanech:
1) VČE-montáže, a. s. Pardubice, montážní závod Havlíčkův Brod, Humpolecká 448,
580 24 Havlíčkův Brod
2) Radek Haizl, Sobětuchy 5, 537 01 Chrudim a uzavření smlouvy o dílo s VČE-montáže,
a.s. Pardubice, montážní závod Havlíčkův Brod, Humpolecká 448,
580 24 Havlíčkův Brod, ve znění zprávy č. 8/86
Zakázka bude zadána a smlouva uzavřena se společností pouze v případě schválení 11.
rozpočtové změny
h) způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové nabídky na
stavební zakázku města – Stavební úpravy domu č. p. 81 v Trpišově na 3 bytové jednotky
ve znění zprávy č. 9/86
i) koncepci rekonstrukce vytápění v budově „B“ Základní školy ve Slatiňanech - instalace
klimatizačních jednotek ve znění zprávy č. 10/86.
j) zadání stavební zakázky – dodávku a montáž klimatizačních jednotek ve dvou třídách
Základní školy ve Slatiňanech firmě Elektro-Pešek Slatiňany do výše 145 000,- Kč ve
znění zprávy č.10/86.Zakázka bude zadána a smlouva uzavřena se společností za podmínky
schválení 11. rozpočtové změny

k) použití fondu rezerv ZUŠ Slatiňany na pořízení nové podlahové krytiny PVC v č.p. 771 ve
výši 35.000,- Kč ve znění zprávy č.11/86.
3. Neschvaluje:
a) zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 655 o celkové výměře cca 8 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. 1/86 a úpravu
trasy plánovaného veřejného rozvodu elektřiny v pozemcích města parc. č. 656/1
a 665/4 v kat. území Slatiňany, pro kterou bylo schváleno usnesením RM č. 84/2006
ze dne 23. 8. 2006 zřízení věcného břemena spočívajícího v právu společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 uložit a provozovat na částech předmětných
pozemků zařízení veřejného rozvodu elektřiny a v právu přístupu k uvedenému zařízení za
účelem provádění kontroly, údržby a opravy ve znění zprávy č. 1/86
b) zpoplatnění sběrného dvora pro občany města Slatiňany.
4. Ustanovuje:
a) komisi pro hodnocení nabídek a současně stanovuje, že tato komise bude plnit funkci
komise pro otevírání obálek vč. hodnocení kvalifikace uchazečů ve znění zprávy č. 6/86
5. Doporučuje Zastupitelstvu města Slatiňany
a) rozšířit program jednání o bod č. 15. Záměr prodeje pozemků parc. č. 76/33 a 76/31 v kat.
území Trpišov
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

