USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 95/2014
konané dne 19. května 2014
Rada města Slatiňany
1391/95/2014/RMS
schválila změnu návrhu programu 95. schůze rady města Slatiňany
1392/95/2014/RMS
vydala „Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany“ ve znění zprávy č. 1/95
1393/95/2014/RMS
1) schválila uzavření smlouvy o spolupráci s Místní skupinou Vodní záchranné služby
Českého červeného kříže Chrudim ve znění zprávy č. 2/95
2) pověřila uzavřením smlouvy o spolupráci s Místní skupinou Vodní záchranné
Českého červeného kříže Chrudim starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy
č. 2/95
1394/95/2014/RMS
schválila podání žádosti o opětovné prodloužení platnosti plánu odpadového
hospodářství města Slatiňany z roku 2005 do 31. 12. 2016 na Krajský úřad
Pardubického kraje, Komenského náměstí, ve znění zprávy č. 3/95
1395/95/2014/RMS
1) rozhodla uzavřít dohodu o zřízení práva cesty na pozemkových parcelách č. 502/3,
č. 502/1 a č. 76/24 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 4/95
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o zřízení práva cesty
na pozemkových parcelách č. 502/3, č. 502/1 a č. 76/24 v kat. území Trpišov, ve
znění zprávy č. 4/95
3) rozhodla uzavřít dohodu o zřízení práva cesty na pozemkových parcelách č. 502/3,
č. 502/1, č. 76/24 a č. 503/2 v kat. území Trpišov, ve znění zprávy č. 4/95
4) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o zřízení práva cesty na
pozemkových parcelách č. 502/3, č. 502/1, č. 76/24 a č. 503/2 v kat. území Trpišov,
ve znění zprávy č. 4/95
1396/95/2014/RMS
1) schválila zřízení věcného břemene-služebnosti na části (cca 1 bm) pozemkové
parcely č. 678/5 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV umístit, zřídit
a provozovat na předmětné části pozemkové parcely zařízení distribuční
soustavy - nový podpěrný bod, pojistková skříň SP200, které bude vybudované
v rámci akce: „ul. Schmoranzova, přeložka NN, NN“. Náhrada je za zřízení
služebnosti stanovena ve výši 500,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene, ve znění zprávy č. 5/95,
2) schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a konkrétní smlouvy
o zřízení věcného břemene-služebnosti na části (cca 1 bm) pozemkové parcely
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č. 678/5 v kat. území Slatiňany pro zařízení distribuční soustavy-nový podpěrný
bod, pojistková skříň SP200 v ul. Schmoranzova ve Slatiňanech se společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve znění zprávy č. 5/95
3) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na části (cca 1 bm)
pozemkové parcely č. 678/5 v kat. území Slatiňany se společností ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve znění zprávy č. 5/95
1397/95/2014/RMS
1) schválila vypovědět Smlouvu o zapojení do systému nakládání s komunálním
odpadem uzavřenou dne 19. 4. 2011 se společností FOR SERVIS s. r. o., se sídlem
Nádražní 379, Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/95
2) schválila zaslat společnosti FOR SERVIS s. r. o., se sídlem Nádražní 379,
Slatiňany předžalobní upomínku k uhrazení dlužných částech a v případě
neuhrazení vymáhat dlužnou částku soudní cestou, ve znění zprávy č. 6/95
1398/95/2014/RMS
souhlasila s poskytnutím volné rodinné vstupenky do muzea Švýcárna, a to pro
luštitele, který zašle správně vyplněnou tajenku křížovky z letních turistických novin
turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko 2014 a bude vylosován
1399/95/2014/RMS
1) schválila uzavření smlouvy o propagaci a reklamě s Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 ve znění zprávy
č. 8/95
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o propagaci a reklamě
s Lesy České republiky, s. p. se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové,
IČ 42196451 ve znění zprávy č. 8/95
1400/95/2014/RMS
schválila zrušení bodu č. 9. Smlouva s městem Nasavrky z projednávání
1401/95/2014/RMS
1) schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů
komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam společností, které budou
osloveny se žádostí k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku města
malého rozsahu – Dodávka a montáž 2 parkovacích automatů na ulici
T. G. Masaryka, Slatiňany ve znění zprávy č. 10/95
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka vyhlášením výběrového řízení po vyřešení
veškerých administrativních záležitostí.
1402/95/2014/RMS
1) schválila finanční příspěvek – grant pro SDH Kunčí, 538 21 Slatiňany,
IČ 68248717 ve výši 3.000,- Kč za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 11/95
2) schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – grantu s SDH
Kunčí, 538 21 Slatiňany, IČ 68248717 za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 11/95
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3) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku – grantu s SDH Kunčí, 538 21 Slatiňany, IČ 68248717 za
podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 11/95
1403/95/2014/RMS
1) schválila uzavření Dohody o změně smlouvy č. 9255920282-D o poskytnutí
dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů
uzavřené dne 29. 12. 2000 se Státním fondem rozvoje bydlení, Dlouhá 741/13, 110
00 Praha 1, IČ 70856788 ve znění zprávy 12/95
2) pověřila uzavřením Dohody o změně smlouvy č. 9255920282-D o poskytnutí
dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů
uzavřené dne 29. 12. 2000 se Státním fondem rozvoje bydlení, Dlouhá 741/13, 110
00 Praha 1, IČ 70856788 starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy 12/95
1404/95/2014/RMS
schválila čerpání rezervního fondu Školní jídelny Slatiňany ve výši 29.975,- Kč
na opravu výtahu v budově ŠJ Slatiňany, ve znění zprávy č. 13/95
1405/95/2014/RMS
schválila 7. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2014
v příjmové části na 56.604.862,15 Kč (dorovnáno financováním příjmů
3.762.243,30 Kč) a ve výdajové části 56.102.405,45 Kč (dorovnáno financováním
výdajů 4.264.700,-) ve znění zprávy k 7. rozpočtovému opatření č.14/95
1406/95/2014/RMS
vzala na vědomí poděkování Mgr. Daniela Vychodila MěÚ za podporu při realizaci
návštěvy žáků základní školy Švýcarské partnerské obce Rorbas
1407/95/2014/RMS
vzala na vědomí zaslaný dopis z partnerské obce Rorbas ohledně personálních změn
na radnici
1408/95/2014/RMS
vzala na vědomí stav kluboven JUNÁKA svazu skautů a skautek ČR středisko
Slatiňany
1409/95/2014/RMS
pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka jednáním o možné spolupráci s Dostihovým
spolkem a.s. Pardubice
1410/95/2014/RMS
neschválila vyvěšení Ukrajinské vlajky na budovu radnice
1411/95/2014/RMS
schválila pracovní cestu Mgr. Milana Chalupníka a Vítězslava Kolka na Slovensko do
obce Likávka ve dnech 1. 6. a 2. 6. 2014
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1412/95/2014/RMS
1) vzala na vědomí informace ÚZSVM ohledně pozemku 171/5 k.ú. Slatiňany
2) pověřila MěÚ zjistit možnosti výstavby na tomto pozemku
3) pověřila MěÚ připravit zprávu do zasedání zastupitelstva města
1413/95/2014/RMS
schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks jasanu ztepilého na pozemku
parc. č. st. 195 v katastrálním území Slatiňany
1414/95/2014/RMS
1) vzala na vědomí žádost města Chrudim na podporu Pestallozziho centra a žádá
o vyčíslení nákladů
2) uložila MěÚ připravit odpověď pro MěÚ CR se stanoviskem RMS Slatiňany, že
město Slatiňany bude platit na základě vyčíslení konkrétního pobytu a v tomto
zařízení
1415/95/2014/RMS
1) vzala na vědomí vyčíslení nákladů na opravu hrobu prvního starosty města
pana Josefa Holuba. Formou instalace žulové desky nebo jinou variantou
2) uložila MěÚ zjistit potomky prvního starosty města pana Josefa Holuba
1416/95/2014/RMS
1) vzala na vědomí stav kanalizace v Družstevní ulici
2) schválila pokračování v opravě havárie kanalizace v Družstevní ulici
1417/95/2014/RMS
1) vzala na vědomí informaci o chybném zadání výběrového řízení (chybný výkaz
výměr) a na základě této informace výběrové řízení na novou střechu u objektu č.p. 11
Škrovád zrušila
2) pověřila Mě Ú Slatiňany vypsat nové výběrové řízení na novou střechu u objektu
č.p. 11 Škrovád
1418/95/2014/RMS
vzala na vědomí jednání komise pro územní plán
1419/95/2014/RMS
rozhodla o zorganizování setkání s občany z Trpišova dne 9. 6. 2014 od 15.30 hod.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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