USNESENÍ
z 92. schůze rady města Slatiňany
ze dne 20. listopadu 2017
Rada města Slatiňany
1178/92/2017/RMS
schválila návrh programu 92. schůze rady města Slatiňany
1179/92/2017/RMS
1. uložila tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku města za rok 2017 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 2017
předseda HIK: MVDr. Ivan Jeník
členové: Vítězslav Kolek, Mgr. Jan Hanuš, Ing. Josef Prokš, Ing. Vladimír Rašín,
Miloš Víšek, Jana Tesařová, Růžičková Lenka, Renata Vondráčková, Nikola Tesařová
3. pověřila HIK stanovit způsob využití případného přebytečného a neupotřebitelného
majetku
1180/92/2017/RMS
1. schválila uzavření smlouvy číslo 211180003782 o sdružených službách dodávky elektřiny
se společností innogy Energie s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 – Strašnice,
IČ 49903209 ve znění zprávy č. 2/92
2. pověřila starostu MVDr. Jeníka uzavřením smlouvy číslo 211180003782 o sdružených
službách dodávky elektřiny se společností innogy Energie s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00
Praha 10 – Strašnice, IČ 49903209 ve znění zprávy č. 2/92
1181/92/2017/RMS
1. schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 5, 3 + 1, v domě čp. 825
na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od 1. 12. 2017
do 31.5.2018 ve znění zprávy č. 3/92
2. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
na byt č. 5, 3 + 1, v domě čp. 825 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu
bytu na dobu určitou od 1.12.2017 do 31.5.2018 ve znění č. 3/92
1182/92/2017/RMS
1. schválila provést na části pozemkové parc. č. 228/18 v kat. území Trpišov stavbu zařízení
distribuční soustavy (kabelové vedení nn), která bude vybudována společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci stavby: „Slatiňany,
Trpišov, E227-knn-Pavel Malý“, ve znění zprávy č. 4/92
2. schválila zřízení věcného břemene na části (cca 2 bm) pozemkové parcely č. 228/18
v kat. území Trpišov, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV umístit, provozovat, opravovat, udržovat, provádět obnovu,
výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nn vybudované
v rámci stavby: „Slatiňany, Trpišov, E227-knn-Pavel Malý“. Náhrada je za zřízení věcného
břemene stanovena ve výši 1 000,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní
smlouvy o zřízení věcného břemene, ve znění zprávy č. 4/92
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3. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene na části
(cca 2 bm) pozemkové parcely 228/18 v kat. území Trpišov pro zařízení distribuční soustavy
(kabelové vedení nn) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín, ve znění zprávy č. 4/92
4. schválila provést na části pozemkové parc. č. 218/3 v kat. území Trpišov stavbu inženýrské
sítě (kabelové vedení nn-hlavní domovní rozvod pro čerpadlo tlakové kanalizace), která bude
vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV,
v rámci stavby: „Slatiňany, Trpišov, E227-knn-Pavel Malý“, ve znění zprávy č. 4/92
5. schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca 2 bm) pozemkové parcely
č. 218/3 v kat. území Trpišov, které bude spočívat v právu vlastníka inženýrské sítě zřídit,
provozovat a udržovat inženýrskou síť (kabelové vedení nn-hlavní domovní rozvod pro
čerpadlo tlakové kanalizace) vybudovanou v rámci stavby: „Slatiňany, Trpišov, E227-knnPavel Malý“. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 1 000,- Kč + DPH
v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
ve znění zprávy č. 4/92
6. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě a smlouvy o právu provést stavbu a konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na části (cca 2 bm) pozemkové parcely 218/3 v kat. území Trpišov pro zemní kabelové
vedení nn-hlavní domovní rozvod pro čerpadlo tlakové kanalizace se společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín (investorem) a manželi Jitkou
a Imrichem Rondzíkovými, (povinnými), ve znění zprávy č. 4/92
1183/92/2017/RMS
schválila prováděcí projekt-projekty pěstební a těžební činnosti v městských lesích na rok
2018, ve znění zprávy č. 5/92
1184/92/2017/RMS
rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 148/2011 o pronájmu pozemku uzavřené
dne 27. 4. 2011 (ve věci úpravy předmětu nájmu), a to s paní Janečkovou Hanou, ve znění
zprávy č. 6/92
1185/92/2017/RMS
schválila na základě § 122 odst. 3) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., poskytnutí mimořádné
odměny ředitelce Mateřské školy, ředitelce Školní jídelny Slatiňany, řediteli Základní
umělecké školy Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za splnění mimořádných
pracovních úkolů v II. pololetí r. 2017 ve znění zprávy č. 7/92
1186/92/2017/RMS
schválila přijetí věcného daru („Rollup Pomáháme školám k úspěchu“)
v hodnotě 7.405,20 Kč pro Základní školu Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
od společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
1187/92/2017/RMS
schválila bezúplatný převod movitého majetku Základní škole Slatiňany, T. G. Masaryka 36,
538 21 Slatiňany pořízený v rámci projektů „Žijeme ve světě techniky“ a „Život nejen
ve tmě“ od Základní školy Seč, Čs. Pionýrů 298, 538 07 Seč
1188/92/2017/RMS
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schválila přijetí sponzorského daru od fy Plasticare s.r.o., Havlíčkova 475, 538 21 Slatiňany
ve výši 15.000,-Kč věcnou formou
1189/92/2017/RMS
schválila pro dodávku nábytku do Mateřské školy Slatiňany firmou Dřevoslužby Vít Binko,
Dolní Roveň 251, PSČ 533 71, IČ 63602873
1190/92/2017/RMS
schválila návrh řešení na nové veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech a
jeho předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace. Současně předložit cenovou
nabídku na rozšíření projektové dokumentace o rekonstrukci veřejného osvětlení v rozsahu 13
kusů a to o stožáry veřejného osvětlení č. 1.39, 1.40, 6.22 – 6. 30, 5.25 a 5.26 (výměna
stožárů a svítidel) a objednat u projektanta rozšíření projektové dokumentace.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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