USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 87/2009
konané dne 30. listopadu 2009
Rada města Slatiňany:
1193/87/2009/RMS
schválila návrh programu jednání
1194/87/2009/RMS
vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/87.
1195/87/2009/RMS
a) rozhodla, že město Slatiňany bude v jednání se Státním fondem životního prostředí ve věci podání
žádosti o podporu v rámci výzvy Operačního programu životního prostředí na projekt Obnova příměstské
zeleně – Třešňovka ve Slatiňanech zastupovat společnost DAPHNE – Institut aplikované ekologie,
Husova č.p. 45,
370 05 České Budějovice, ve znění zprávy č. 2/87
b) zmocnila starostu k udělení plné moci společnosti DAPHNE – Institut aplikované ekologie, Husova
č.p. 45, 370 05 České Budějovice, ve znění zprávy č. 2/87
1196/87/2009/RMS
schválila podání žádosti o pokácení 1 ks jasanu ztepilého č. 1 napadeného houbou a 1 ks thuje na
pozemku parc. č. 378 v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 3/87
1197/87/2009/RMS
1. schválila uzavření Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě o zajištění veřejné infrastruktury pro západní
část lokality ozn. v ÚPO Slatiňany 5/R – plocha bydlení nízkopodlažní ve znění zprávy č.4/87.
2. pověřila uzavřením Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě o zajištění veřejné infrastruktury pro západní
část lokality ozn. v ÚPO Slatiňany 5/R – plocha bydlení nízkopodlažní, starostu MVDr. Ivana Jeníka,
ve znění zprávy č. 4/87.
1198/87/2009/RMS
1. uložila tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku města za rok 2009 v souladu s platnými předpisy,
seznámit předsedy dílčích inventarizačních komisí se jmenováním do funkce a proškolit je o způsobu
provádění inventur.
2. jmenovala hlavní inventarizační komisi (HIK) pro provedení řádné
inventarizace majetku města za rok 2009.
předseda HIK:
MVDr. Ivan Jeník
členové: Vítězslav Kolek, Mgr. Jan Hanuš, Ing. Jiří Hodic,
Ing. Vladimír Rašín, Miloš Víšek, Jana Tesařová,
Novotná Veronika, Osinková Ivona, Renata Vondráčková
3. pověřila HIK stanovit způsob využití případného přebytečného a neupotřebitelného majetku.
1199/87/2009/RMS
1. schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 08010283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR, uzavřené dne 21.4.2009 mezi Státním fondem životního prostředí, Kaplanova
1931/1, 14800 Praha 11 a městem Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany,
ve znění zprávy č. 6/87
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 08010283 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, uzavřené dne 21.4.2009 mezi Státním fondem
životního prostředí, Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11 a městem Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21
Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/87

1200/87/2009/RMS
vyhlásila grantová témata města Slatiňany pro rok 2010, ve znění zprávy č. 7/87
1201/87/2009/RMS
schválila 17. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2009 v příjmové části na
52.609.705,53 Kč (dorovnáno financováním příjmů 15.990.100,- Kč) a ve výdajové části 63.979.105,53
Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,-) ve znění zprávy
k 17. rozpočtovému opatření č. 8/87.
1202/87/2009/RMS
1. projednala hospodaření města Slatiňany za 1 – 9/2009
2. vzala na vědomí výsledek hospodaření města Slatiňany za 1 – 9/2009
1203/87/2009/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1 -9/2009.
1204/87/2009/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-9/2009.
1205/87/2009/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-9/2009.
1206/87/2009/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-9/2009.
1207/87/2009/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 45/2006 o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené
dne 5. 4. 2006 se společností Oseva Agri Chrudim a. s., a to ve věci vyjmutí pozemkových parc. č.
444/19, 444/86, 444/87, 444/88 a č. 683/1 v kat. území Slatiňany z předmětu nájmu
ve znění zprávy č. 14/87
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 45/2006
o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 5. 4. 2006 se společností Oseva Agri Chrudim a. s., a to
ve věci vyjmutí pozemkových parc. č. 444/19, 444/86, 444/87, 444/88 a č. 683/1 v kat. území Slatiňany
z předmětu nájmu ve znění zprávy č. 14/87.
1208/87/2009/RMS
1. vzala na vědomí cenové nabídky na zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu
vyprodukovaného na území města Slatiňany v roce 2010 ve znění zprávy č. 15/87,
2. rozhodla uzavřít smlouvu na zajištění odvozu a uložení směsného komunálního odpadu
vyprodukovaného na území města Slatiňany se společností
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., IČ: 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10, a to na
dobu určitou od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 ve znění zprávy č. 15/87,
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy na zajištění odvozu a uložení směsného
komunálního odpadu vyprodukovaného na území města Slatiňany se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o., IČ: 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10, a to na dobu určitou od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010 ve znění zprávy č. 15/87
4. projednala kalkulaci příjmů a výdajů spojených s likvidací komunálního odpadu pro rok 2010 ve
znění zprávy č. 15/87.

1209/87/2009/RMS
1. schválila ceny za zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadu podobného odpadu komunálnímu pro fyzické osoby a právnické osoby oprávněné k podnikání,
které jsou na základě smlouvy s městem Slatiňany zapojeny nebo se zapojí do systému nakládání
s komunálním odpadem zavedeného na území města Slatiňany, ve výši 2 200,- Kč + 19 % DPH za jednu
sběrnou nádobu-popelnici o objemu 110 l, ve výši 2 300,- Kč + 19 % DPH za jednu sběrnou nádobupopelnici o objemu 120 l, ve výši 2 500,- Kč + 19 % DPH za jednu sběrnou nádobu-popelnici o objemu
140 l, ve výši 3 500,- Kč + 19 % DPH za jednu sběrnou nádobu-popelnici o objemu 240 l, ve výši 4 700,+ 19 % DPH za jednu sběrnou nádobu-popelnici o objemu 360 l a ve výši 11 000,- Kč + 19 % za jednu
sběrnou nádobu-kontejner o objemu 1100 l ve znění zprávy č. 16/87,
2. schválila ceny za zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadu podobného odpadu komunálnímu pro Domov sociálních služeb, Klášterní 795, Slatiňany ve výši
2 820,- Kč + 19 % DPH za jednu sběrnou nádobu-popelnici o objemu 110 l a ve výši 25 380,- Kč + 19 %
DPH za jednu sběrnou nádobu-kontejner o objemu 1 100 l ve znění zprávy č. 16/87,
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavíráním dodatků ve věci úpravy cenových podmínek
případně smluv o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem s fyzickými a právnickým
osobami oprávněnými k podnikání, které projeví zájem likvidovat svůj odpad přes systém města
Slatiňany ve znění zprávy č. 16/87.
1210/87/2009/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 28 bm), pozemkové parc. č. 618/1 v kat. území
Slatiňany které bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové
provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynárenské zařízení (STL přípojku) včetně
příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, rekonstrukce a
oprav. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 1.000,- Kč + 19 % DPH
ve znění zprávy č. 17/87
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena
týkající se dotčení části (cca 28 bm) pozemkové parc. č. 618/1 v kat. území Slatiňany se společností VČP
Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové a investorem panem Rudolfem Milerem, bytem Žďáry 15,
Hvozd, Žďáry ve znění zprávy č. 17/87
3. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 60 bm) pozemkové parc. č. 618/1 v kat. území
Slatiňany, které bude spočívat v právu vlastníka domu č. p. 42 postaveného na st. parc. č. 57 v kat. území
Slatiňany provozovat na předmětné části pozemkové parcely kanalizační a vodovodní přípojku a v právu
přístupu k uvedeným zařízením za účelem provádění kontroly, údržby a opravy. Náhrada je za zřízení
věcného břemena stanovena v jednorázové výši 4.200,- Kč + 19 % DPH ve znění zprávy č. 17/87
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemena a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena týkající se dotčení části (cca 60 bm)
pozemkové parc. č. 618/1 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 17/87.
1211/87/2009/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o spolupráci na pořádání festivalu Expediční kamera s ANEXE public
relations, spol. s r.o., Praha, ve znění zprávy č. 18/87.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o spolupráci na pořádání festivalu
Expediční kamera s ANEXE public relations, spol. s r.o., Praha, ve znění zprávy č. 18/87.
1212/87/2009/RMS
vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Slatiňany za rok 2009, které se
uskutečnilo dne 25.11.2009.

1213/87/2009/RMS
stanovila celkový počet zaměstnanců města Slatiňany zařazených do MěÚ Slatiňany takto:
od 1. prosince 2009 do 31. prosince 2009 na 38
od 1. ledna 2010 do 31. března 2010 na 37
od 1. dubna 2010 do 31. října 2010 na 39
od 1. listopadu 2010 do 30. listopadu 2010 na 38
od 1. prosince 2010 do 31. prosince 2010 na 39
od 1 ledna 2011 do ukončení mateřské a rodičovské dovolené referentky správy majetku HSO na 36 ve
znění zprávy č. 20/87.
1214/87/2009/RMS
schválila způsob zadání a seznam subjektů, které budou obeslány k předložení cenové nabídky na
stavební zakázku města – Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Škrovádu
ve znění zprávy č. 21/87.
1215/87/2009/RMS
schválila způsob zadání a seznam subjektů, které budou obeslány výzvou k předložení cenové nabídky na
zakázku města na služby: Kompletní administrace projektu – Výběr zhotovitele na rekonstrukci Švýcárny
ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 22/87.
1216/87/2009/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v požární ochraně na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2009 – ostatní části dotace, č. KH/2009/03792 –
OD s Pardubickým krajem ve znění zprávy č. 18/87.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové státní neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2009 – ostatní části
dotace, č. KH/2009/03792 – OD s Pardubickým krajem, ve znění zprávy č. 23/87.
1217/87/2009/RMS
rozhodla, že existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování bodu č. 24/87 Mgr. Daniela
Vychodila.
1218/87/2009/RMS
1. schválila na základě § 122 odst. 2) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., poskytnutí mimořádné odměny
ředitelce Školní jídelny Slatiňany, ředitelce Mateřské školy Slatiňany, řediteli Základní umělecké školy
Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za splnění mimořádných pracovních úkolů za II. pololetí ve
znění zprávy č. 24/87
2. schválila na základě § 122 odst. 2) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., poskytnutí mimořádné odměny
z motivačních složek mezd pedagogockých pracovníků ředitelce Mateřské školy Slatiňany, řediteli
Základní umělecké školy Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany ve znění zprávy č. 24/87.
1219/87/2009/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o zasílání varovných a výstražných zpráv SMS s městem Chrudim,
Pardubická 67, 53701 Chrudim ve znění zprávy č. 25/87.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o zasílání varovných a výstražných zpráv
SMS s městem Chrudim, Pardubická 67, 53701 Chrudim ve znění zprávy č. 25/87.
1220/87/2009/RMS
schválila upravený odpisový plán na rok 2009 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany,
ve znění zprávy č. 26/87.

1221/87/2009/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit Program 23. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 1/23
1222/87/2009/RMS
vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna 21. a 22. prosince 2009.
1223/87/2009/RMS
schvaluje zrušení veřejné telefonní stanice ve Škrovádu z důvodu jejího minimálního využití.
1224/87/2009/RMS
1. schválila uzavření smlouvy s firmou Dilia- poplatky za kopírování/tisk o způsobu placení autorských
odměn
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy s firmou Dilia- poplatky za kopírování/tisk
o způsobu placení autorských odměn.
1225/87/2009/RMS
schválila podání žádosti o grant na opravu dětského hřiště.
1226/87/2009/RMS
schválila umístění petičních archů “Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna
Pardubice“ v knihovně a infocentru města Slatiňany bez zajištění propagace.
1227/87/2009/RMS
neschválila využití pozemku parcelní číslo 102/1 v kat. ú. Slatiňany a sousední zastavěné plochy na
stavbu jednoduché zděné stavby.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

