USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 93/2010
konané dne 8. února 2010
Rada města Slatiňany:
1271/93/2010/RMS
schválila program jednání
1272/93/2010/RMS
vzala na vědomí přípravu schůzky vedení MěÚ s řediteli PO
- práva a povinnosti z titulu ředitele PO a spravování svěřeného majetku
- předkládání materiálů k projednání v orgánech zřizovatele (města)
- sjednocení (připomenutí) postupů při přípravě a provádění investic a
rozsáhlejších oprav
- schválila vedení zjednodušeného účetnictví PO s účinností od 1.1.2010, ve znění zprávy č. 1/93
- uložila ředitelům PO předložit podrobné kalkulace nákladů na provoz prostor, které jsou PO využívány
v rámci doplňkové činnosti
1273/93/2010/RMS
schválila:
a) závazné ukazatele na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Slatiňany
b) závazné ukazatele na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany
c) závazné ukazatele na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
d) závazné ukazatele na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
ve znění zprávy č. 2/93
1274/93/2010/RMS
schválila:
a) odpisový plán na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany
b) odpisový plán na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
c) odpisový plán na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
d) odpisový plán na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Slatiňany
ve znění zprávy č. 3/93
1275/93/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 5 v DPS Slatiňany, Farská 765 s účinností od 9. 2. 2010
2. pověřila uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5 v DPS Slatiňany, Farská 765 starostu MVDr. Ivana
Jeníka ve znění zprávy č. 4/93
1276/93/2010/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 88 bm) pozemkové parc. č. 692/1
v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu uložit a provozovat na předmětné části pozemkové
parcely stavbu kanalizačního sběrače včetně příslušenství pro 5 rodinných domů v Sečské ulici ve
Slatiňanech a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a opravy.
Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena v jednorázové výši 10.000,- Kč+DPH v zákonné výši
ve znění zprávy č. 5/93
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na části
(cca 88 bm) pozemkové parc. č. 692/1 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu uložit a
provozovat na předmětné části pozemkové parcely stavbu kanalizačního sběrače včetně příslušenství pro
5 rodinných domů v Sečské ulici ve Slatiňanech a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem
provádění kontroly, údržby a opravy ve znění zprávy č. 5/93

1277/93/2010/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na částech (cca 218 bm) pozemkových parc. č. 496/17, č. 496/1, č.
496/20 a č. 67/12 v kat. území Trpišov, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, Děčín 4, uložit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel zařízení
veřejného rozvodu elektřiny-kabelové vedení nn včetně příslušenství a v právu přístupu k uvedenému
zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a opravy. Náhrada je za zřízení věcného břemena
stanovena v jednorázové výši 10.000,- Kč+DPH v zákonné výši ve znění zprávy č. 6/93
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech (cca 218 bm)
pozemkových parc. č. 496/17, č. 496/1, č. 496/20 a č. 67/12 v kat. území Trpišov, které bude spočívat
v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, uložit a provozovat na předmětných
částech pozemkových parcel zařízení veřejného rozvodu elektřiny - kabelové vedení nn včetně
příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a opravy ve
znění zprávy č. 6/93
1278/93/2010/RMS
schválila podání žádosti společnosti EKO-KOM, a. s. na zapůjčení 5 ks kontejnerů na sklo o objemu
1.200 l v rámci krajského projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních
odpadů včetně jejich obalové složky v roce 2010” ve znění zprávy č. 7/93
1279/93/2010/RMS
1. odložila výběr zhotovitele na zakázku města – Provedení restaurátorských prací na soše sv. Jana
Nepomuckého ve Slatiňanech, části obce Škrovád
2. uložila MěÚ vyzvat k doplnění nabídky a jednat o prodloužení záruky minimálně 48 měsíců.
1280/93/2010/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové nabídky na
stavební zakázku města – Oprava chodníku ve Škrovádu (od hospůdky Pod kopcem po křižovatku „T“)
ve znění zprávy č. 9/93. Výzva bude umístěna na webových stránkách města
1281/93/2010/RMS
1. rozhodla, že se projektově a realizačně začne připravovat umístění dvou světelných bodů podél
chodníčku a u přechodu v Kaštance ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 10/93
2. rozhodla nepřevzít tři kusy světelných bodů veřejného osvětlení na parkovišti u hřebčína ve
Slatiňanech od Národního hřebčína Kladruby n/L s. p., o. z. Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538
21 Slatiňany do vlastnictví města Slatiňany ve znění zprávy č. 10/93
3. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka jednat s Národním hřebčínem Kladruby n/L s. p., o. z.
Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany o odstranění
1282/93/2010/RMS
1. vydala nařízení města Slatiňany č. 1/2010, kterým se mění nařízení č. 1/2009 o zimní údržbě, rozsahu,
způsobu a časových lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a
průjezdních úseků silnic ve znění zprávy č. 11/93
2. vydala vnitřní směrnici č. 2/2010 RMS, kterou se mění vnitřní směrnice č. 4/2009 RMS – plán zimní
údržby místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic na území města Slatiňany,
ve znění zprávy č. 11/93
1283/93/2010/RMS
1. schválila podání žádosti o pokácení 2 ks jírovce na pozemku parc. č. 384/1 v katastrálním území
Škrovád ve znění zprávy č. 12/93
2. schválila podání žádosti o pokácení 2 ks vrby na pozemku parc. č. 706/12 v katastrálním území
Slatiňany ve znění zprávy č. 12/93
3. schválila podání žádosti o pokácení 1 ks javoru na pozemku parc. č. 150/2 v katastrálním území
Slatiňany ve znění zprávy č. 12/93

4. schválila podání žádosti o pokácení 2 ks jasanu, 2 ks břízy a 5 ks akátu na pozemcích parc. č. 707/1,
707/2, 66/1 a 66/2 v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 12/93
1284/93/2010/RMS
zrušila zadání veřejné zakázky na provedení výběrového řízení na zhotovitele veřejné stavební zakázky,
Splašková kanalizace Trpišov“, ve znění zprávy č. 13/93.
1285/93/2010/RMS
1. vyhlásila dnem 9. února 2010 výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření bytového fondu a
zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany v roce 2010 ve znění zprávy č. 14/93
2. jmenovala komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany takto :
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Mgr. Ivo Mandys, člen rady města
Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO
Antonín Odvárka, vedoucí OVŽP
Renata Vondráčková, referent HSO
ve znění zprávy č. 14/93
1286/93/2010/RMS
vzala na vědomí informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2009 ve znění zprávy č. 15/93
1287/93/2010/RMS
schválila Výroční zprávu za rok 2009 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1288/93/2010/RMS
projednala záměr rekonstrukce rybníčku pod zámkem (u bývalé Modely), Mgr. Daniel Vychodil navrhl
zapojit do této přípravy veřejnost, bude zřízena e-mailová adresa pro zasílání námětů, připomínek apod.
1289/93/2010/RMS
uložila ředitelům PO předložit podrobnou kalkulaci nákladů pronajímaných prostor
1290/93/2010/RMS
schválila přijetí sponzorského daru pro ZŠ Slatiňany ve výši 5.000,-Kč za účelem financování asistenta
pedagoga
1291/93/2010/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o výpůjčce informačního stojanu od města Chrudim.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o výpůjčce informačního stojanu od města
Chrudim
1292/93/2010/RMS
podpořila Kmětiněveskou výzvu (o stanovení počátku hranice trestní odpovědnosti
a přehodnocení věkové hranice u obzvláště brutálních trestných činů, především končících vraždou)
1293/93/2010/RMS
uložila MěÚ provést kontrolu celého profilu malého vodního toku v severovýchodní části obce.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

