USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 95/2010
konané dne 17. března 2010
Rada města Slatiňany:
1300/95/2010/RMS
schválila rozšíření programu jednání
1301/95/2010/RMS
odložila bod jednání do doby rozhodnutí o použití hospodářského výsledku příspěvkové organizace
Základní škola Slatiňany.
1302/95/2010/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy číslo VČ 23 10 o poskytnutí nadačního příspěvku s Nadací ČEZ, se sídlem
Seifertova 55/570, 130 00 Praha 3, IČ 26721511, ve znění zprávy č. 2/95
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Smlouvy č. VČ 23_10 o poskytnutí nadačního
příspěvku s Nadací ČEZ, se sídlem Seifertova 55/570, 130 00 Praha 3, IČ 26721511,
ve znění zprávy č. 2/95
3. dotace bude použita za podmínky zajištění dofinancování projektu ze strany města a za podmínky
provedení výběrového řízení na dodavatele celého projektu.
1303/95/2010/RMS
schválila poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na rok 2010 určeného
organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich
existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce
s městem Slatiňany souvisí:

Činnost
Spartak Slatiňany
Sokol Slatiňany
Junák Slatiňany
ROBI
Zámecký kulturní nadační fond
SDH Slatiňany
SDH Trpišov
Český rybářský svaz MO Slatiňany
Myslivecká společnost Slatiňany
Myslivecká společnost Kochánovice
Český svaz chovatelů –
JK PABLO
TJ Hřebčín
Svaz Diabetiků ČR
Pardubický spolek historie železniční dopravy
Římskokatolická farnost
Česká abilympijská asociace
Svaz tělesně postižených ČR
Klub českých turistů

Schváleno
39 000
37 000
25 000
21 000
15 000
13 000
3 000
10 000
5 000
5 000
3 000
7 000
5 000
17 000
3 000
4 000
3 000
6 000
6 000

FORMANI Slatiňany

22 000

Klub Paprsek

6 000

Klub rodičů a přátel ZŠ

4 000

Obč.sdruž. Kontakt.-linka důvěry
Klub rekreačních běžců

4 000

Půlpán

3 000

Okrašlovací spolek Škrovád
Centaurea

8 000

Slatiňanský Vrabčák

6 000

Celkem

290 000

Ceny do soutěží
Poháry se znakem města
SK SPARTAK Slatiňany
SOKOL Slatiňany
Český rybářský svaz MO Slatiňany
Český svaz chovatelů
Okrašlovací spolek Škrovád

Celkem

5 000
3 000

Momo Chrudim o.p.s.

SDH Slatiňany

2 000

Schváleno
15 000
9 000
6 000
5 000
5 000
0
0
40 000

Rada města Slatiňany pověřuje starostu města k rozdělení částky 5 000,-Kč na ceny během roku 2010.
Celkem limit 2010

345 000

Činnost

290 000

Ceny do soutěží

45 000

Rezerva

67 000

1304/95/2010/RMS
1. projednala žádost ředitelky MŠ Slatiňany o přerušení provozu v MŠ Slatiňany
2. schválila přerušení provozu v MŠ Slatiňany na 4. týdny v termínu od 19. 7. do 13. 8. 2010
1305/95/2010/RMS
schválila podání návrhu Okresnímu soudu v Chrudimi na zproštění města Slatiňany z funkce opatrovníka
ustanoveného Okresním soudem v Chrudimi usnesením Č.j. 9P 60/2003-265 a ustanovení jiného
opatrovníka, ve znění zprávy č. 5/95
1306/95/2010/RMS
schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve
Slatiňanech Tělocvičné jednotě Sokol Slatiňany, Tyršova 431, Slatiňany, a to v období 23. 4. 2010 (od
18:00 hodin) do 25. 4. 2010 (do 12:00 hodin) ve znění zprávy č. 6 /95

1307/95/2010/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 2 bm) pozemkové parc. č. 58/15 v katastrálním území
Kunčí, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, uložit a
provozovat na předmětné části pozemkové parcely zařízení veřejného rozvodu elektřiny-kabelové vedení
nn včetně příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a
opravy. Náhrada za zřízení věcného břemena je stanovena v jednorázové výši 1.000,- Kč včetně DPH
v zákonné výši ve znění zprávy č. 7/95
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 2 bm) pozemkové parc. č.
58/15 v kat. území Kunčí, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín 4, uložit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely 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. 7/95
1308/95/2010/RMS
vzala na vědomí přehled podaných žádostí a obdržených dotací v roce 2010
1309/95/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na stavební akci – Slatiňany
– Říště splašková kanalizace ve znění zprávy č. 9/95.
2. pověřila uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na stavební akci –
Slatiňany – Říště splašková kanalizace s Městem Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I starostu
MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 9/95
1310/95/2010/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 66/2004 bytu 1 + 1, č. 9 v domě čp. 835 na Starém Náměstí ve
Slatiňanech, dohodou ke dni 31.5.2010 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad.
2. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 9 v domě čp. 835 na Starém Náměstí ve
Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad.
3. schválila náhradnici
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením Dohody o ukončení nájmu bytu 1 + 1, č. 9 v domě
čp. 835 na Starém Náměstí ve Slatiňanech ke dni 31.5.2010 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany
bez závad a uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 9 v domě čp. 835 na Starém Náměstí ve
Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad.
1311/95/2010/RMS
1. neschválila podání žádosti o pokácení 1 ks jasanu ztepilého na pozemku parc. č. 675/1 v katastrálním
území Slatiňany ve znění zprávy č. 12/95
2. neschválila podání žádosti o pokácení 1 ks douglasky tisolisté na pozemku parc. č. 74/1 v katastrálním
území Škrovád ve znění zprávy č. 12/95
3. neschválila podání žádosti o pokácení 2 ks hlohu obecného na pozemku parc. č. 658/1 v katastrálním
území Slatiňany ve znění zprávy č. 12/95
4. neschválila podání žádosti o pokácení 1 ks jasanu ztepilého na pozemku parc. č. 188/1 v katastrálním
území Slatiňany ve znění zprávy č. 12/95
1312/95/2010/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenových nabídek na
stavební zakázky města – Oprava a výměna sociálního zařízení v I. NP a oprava vodovodního potrubí v
Mateřské škole Slatiňany ve znění zprávy č. 13/95. Výzva bude umístěna na webových stránkách města.
1313/95/2010/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové nabídky na
stavební zakázku města – Výměna stávající vany za hydromasážní vanu a stavební úprava sprchového

koutu – bezbariérové řešení v Domě pečovatelské služby Slatiňany ve znění zprávy č. 14/95. Výzva bude
umístěna na webových stránkách města.
1314/95/2010/RMS
schválila povodňový plán města Slatiňany ve znění zprávy č. 15/95
1315/95/2010/RMS
1. schválila uzavření dodatku č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. CRA-VL-92 (2)/2009 s Úřadem práce v Chrudimi ve znění
zprávy č. 16/95
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. CRA- VL-92 (1)/2009 s Úřadem
práce v Chrudimi ve znění zprávy č. 16/95
1316/95/2010/RMS
1. schválila vzor Licenční smlouvy podle § 46 a §101odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., týkající se pořádaní
kulturních akcí, ze kterých je pořadatel (město Slatiňany) povinen platit poplatky Ochrannému svazu
autorskému, ve znění zprávy 17/95.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavírat Licenční smlouvy podle § 46 a § 101 odst. 1 zákona č.
121/2000 Sb., týkající se pořádaní kulturních akcí, ze kterých je pořadatel (město Slatiňany) povinen
platit poplatky Ochrannému svazu autorskému, ve znění zprávy 17/95
1317/95/2010/RMS
1. projednala žádost ředitele ZUŠ Slatiňany o navýšení cílené kapacity v ZUŠ Slatiňany
2. souhlasila se změnou v cílené kapacitě o 40 žáků z nynějších 360 na 400 žáků v ZUŠ Slatiňany
3. souhlasila s dalším jednáním ředitele ZUŠ Slatiňany ve věci navýšení cílené kapacity v ZUŠ Slatiňany
1318/95/2010/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. OSV/2010/40108 mezi Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 a městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36,
538 21 Slatiňany, IČ 00270920,
2. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace č. OSV/2010/40108 mezi Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 a městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36,
538 21 Slatiňany, IČ 00270920 starostu MVDr. Ivana Jeníka.
1319/95/2010/RMS
vzala na vědomí výměnu oken v bytech ve vlastnictví města Slatiňany, Čechova čp. 692, Slatiňany, ve
znění zprávy č. 20/95
1320/95/2010/RMS
1. schválila uzavření dodatku č. 17 k pojistné smlouvě č. 8602625396 s Koperativa pojišťovnou, a.s.
s účinností od 26.2.2010 ve znění zprávy č. 21/95,
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 17 k pojistné smlouvě
č. 8602625396 s Koperativa pojišťovnou, a.s. ve znění zprávy č. 21/95
3. nezmocnila k provedení poptávky pojištění.
1321/95/2010/RMS
1. stanovila celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany takto:
od 1. 4. 2010 do 30. 4. 2010 na 39
od 1. 5. 2010 do 31. 5. 2010 na 38
od 1. 6. 2010 do 30. 9. 2010 na 37
od 1. 10.2 010 do ukončení mateřské a rodičovské dovolené referentky správy majetku HSO na 34
ve znění zprávy č. 22/95
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavírat příslušné dohody s Úřadem práce v Chrudimi o
vytvoření pracovních míst a o poskytování finančních příspěvků na tyto místa ve znění zprávy č. 22/95

1322/95/2010/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro výběr zhotovitele na zakázku města – Provedení restaurátorských prací na
soše sv. Jana Nepomuckého ve Slatiňanech, části obce Škrovád:
1. ak. sochař Karel Krátký, Pardubice
2. ak. sochař Ondřej Sklenář MgA , Lužany ve znění zprávy č. 8/93
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Provedení restaurátorských prací na soše
sv. Jana Nepomuckého ve Slatiňanech, části obce Škrovád s ak. sochařem Karlem Krátkým, Pardubice
a prodloužení záruky na 48 měsíců ve znění zprávy č. 8/93
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Provedení restaurátorských prací na soše
sv. Jana Nepomuckého ve Slatiňanech, části obce Škrovád s ak. sochařem Karlem Krátkým, Pardubice
a prodloužení záruky na 48 měsíců starostu města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 8/93
1323/95/2010/RMS
1. schválila uzavření smlouvy na dodávku programového produktu DDP - Daně, dávky, pohledávky
ekonomického informačního systému GORDIC Win s firmou GORDIC, spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01
Jihlava, IČ: 47903783 ve znění zprávy č. 24/95.
2. pověřila uzavřením smlouvy na dodávku programového produktu DDP - Daně, dávky, pohledávky
ekonomického informačního systému GORDIC Win s firmou GORDIC, spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01
Jihlava, IČ: 47903783 starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 24/95
1324/95/2010/RMS
schválila vyměření náhrady, a to dva roky zpětně, za bezdůvodné obohacení – nepovolená stavba
zpevněné plochy a parkování vozidel těžších než 3,5 t na části pozemkových parcel č. 240/2 a č. 655 v
kat. území Slatiňany ve vlastnictví města Slatiňany za cenu pronájmu pozemku v čase a místě obvyklou
ve výši 21,-Kč/m2/rok ve znění zprávy č. 25/95
1325/95/2010/RMS
vzala na vědomí kalkulaci nákladů v prostorách příspěvkových organizací
1326/95/2010/RMS
vzala na vědomí dopis, který je přílohou zápisu
1327/95/2010/RMS
vzala na vědomí informaci o malém vodném toku v severovýchodní části města
1328/95/2010/RMS
schválila výlep plakátů k návštěvě města hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka a zapůjčení
společenského sálu dne 30. března 2010 k besedě s občany města bez úplaty
1329/95/2010/RMS
schválila pracovní cestu do Itálie – město Cavriana starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a místostarostovi
Vítězslavu Kolkovi. Město uhradí ubytování, stravné a kapesné dle obecně závazných předpisů. Doprava
- soukromé vozidlo MVDr. Ivana Jeníka, město uhradí náhradu za pohonné hmoty a poplatky za použití
silnic a dálnic v zahraničí
1330/95/2010/RMS
vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna ZŠ Slatiňany na den 19. 4. 2010.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

