USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 96/2010
konané dne 31. března 2010
Rada města Slatiňany:
1331/96/2010/RMS
schválila rozšířený program jednání
1332/96/2010/RMS
1. vzala na vědomí zprávu HIK o provedené kontrole vyřazeného majetku, ve znění zprávy č. 1/96
2. vzala na vědomí likvidaci neupotřebitelného majetku, ve znění zprávy 1/96
1333/96/2010/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 92/2004, o nájmu bytu 1 + 1, č. 9 v domě čp. 822 na Starém
Náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni 6.4.2010 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
2. schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.3.2012 o nájmu bytu 1 + 1, č. 9 v domě
čp. 822 na Starém Náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem
Slatiňany bez závad
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením Dohody o ukončení nájmu bytu 1 + 1, č. 9 v domě čp.
822 na Starém Náměstí ve Slatiňanech ke dni 6.4.2010 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez
závad uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 9 v domě čp. 822 na Starém Náměstí ve
Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
4. schválila náhradnici
1334/96/2010/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 79/2004 o nájmu bytu 1 + 2, č. 5 v domě čp. 833 na Starém
Náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni 31.3.2010 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
2. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 84/2002, o nájmu bytu 1 + 1, č. 3 v domě čp. 824 na Starém
Náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni 31.3.2010 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
3. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 2, č. 5 v domě čp. 833 na Starém Náměstí ve
Slatiňanech účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
4. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 3 v domě čp. 824 na Starém Náměstí ve
Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
5. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením Dohody o ukončení nájmu bytu 1 + 2, č. 5 v domě čp.
833 na Starém Náměstí ve Slatiňanech ke dni 31.3.2010 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez
závad a uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 2, č. 5 v domě čp. 833 na Starém Náměstí ve
Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
6. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením Dohody o ukončení nájmu bytu 1 + 1, č. 3 v domě čp.
824 na Starém Náměstí ve Slatiňanech ke dni 31.3.2010 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez
závad zavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 2, č. 5 v domě čp. 833 na Starém Náměstí ve
Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
7. schválila náhradnici
1335/96/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby kanalizační přípojky pro BD č. p. 753,754,755 a
756 na částech (cca 20 m) pozemkových parcel č. 169/1, č. 170/1, č. 171/19 a č. 171/20 v katastrálním
území Slatiňany se Stavebním bytovým druţstvem, zastoupeným předsedou představenstva Mgr. Ondřejem
Ševčíkem a členkou představenstva Evou Kleprlíkovou, se sídlem Na Valech 176, Chrudim, ve znění
zprávy č. 4/96
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby kanalizační
přípojky pro BD č. p. 753,754,755 a 756 na částech (cca 20 m) pozemkových parcel č. 169/1, č. 170/1, č.
171/19 a č. 171/20 v katastrálním území Slatiňany se Stavebním bytovým druţstvem, zastoupeným
předsedou představenstva Mgr. Ondřejem Ševčíkem a členkou představenstva Evou Kleprlíkovou, se sídlem
Na Valech 176, Chrudim, ve znění zprávy č. 4/96

1336/96/2010/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 1,5 bm) pozemkové parc. č. 496/20 v kat. území Trpišov,
které bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Praţská 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 500,- Kč + DPH v zákonné výši, ve znění zprávy č. 5/96
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 1,5 bm) pozemkové parc. č. 496/20 v kat. území Trpišov se společností
VČP Net, s. r. o., Praţská třída 485, Hradec Králové a investorem zastoupeným na základě plné moci
společností PK-PROJEKT se sídlem Jana Palacha 1552, Pardubice, ve znění zprávy č. 5/96
1337/96/2010/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit program 25. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve
znění zprávy č. 1/25.
1338/96/2010/RMS
1. stanovila nájemné za pronájem části pozemkové parcely č. 536/4 o výměře 2740 m2 v kat. území
Slatiňany (parkovací plochy u Hřebčína) ve výši 26.000,- Kč/rok + DPH v zákonné výši,
ve znění zprávy č. 7/96
2. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 440/2007 uzavřené dne 15. 10. 2007 a to ve věci
zvýšení nájemného za pronájem části pozemkové parcely č. 536/4 o výměře 2740 m2 v kat. území Slatiňany,
ve znění zprávy č. 7/96
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 440/2007 uzavřené
dne 15. 10. 2007 a to ve věci zvýšení nájemného za pronájem části pozemkové parcely č. 536/4 o výměře
2740 m2 v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 7/96
4. schválila vypustit článek o výši parkovného
1339/96/2010/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předloţení cenové nabídky na
stavební zakázku města – Stavební úprava části šatnového objektu plovárny ve Slatiňanech na bufet ve
znění zprávy č. 8/96. Výzva bude umístěna na webových stránkách města
1340/96/2010/RMS
schválila podání ţádosti o pokácení 1 ks olše lepkavé na pozemku parc. č. 706/14 v katastrálním území
Slatiňany ve znění zprávy č. 9/96
1341/96/2010/RMS
schválila seznam realitních kanceláří, které budou osloveny na předloţení nabídek prodeje bývalé ubytovny
na plovárně ve Slatiňanech. Výzva bude umístěna na webových stránkách města
1342/96/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na stavební akci – Slatiňany –
Říště splašková kanalizace ve znění zprávy č. 11/96
2. pověřila uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na stavební akci – Slatiňany
– Říště splašková kanalizace s Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 11 a, 130 00 Praha 3,
Ţiţkov starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 11/96
1343/96/2010/RMS
požaduje propustek pod sjezdem na pozemek parc. č. 566/10 v katastrálním území Slatiňany ve znění
zprávy č. 12/96

1344/96/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek - Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo - rok 2010 ke Smlouvě o dílo č. 6/2005 uzavřené
dne 17. 1. 2005 se společností Městské lesy Chrudim, s. r. o., Resselovo nám. 77, Chrudim,
ve znění zprávy č. 13/96,
2. rozhodla uzavřít dodatek - Přílohu č. 1 Kupní smlouvy - rok 2010 ke Kupní smlouvě č. 7/2005 uzavřené
dne 17. 1. 2005 se společností Městské lesy Chrudim, s. r. o., Resselovo nám. 77, Chrudim,
ve znění zprávy č. 13/96,
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatků - příloh č. 1 pro rok 2010 ke Smlouvě o díl
č. 6/2005 a Kupní smlouvě č. 7/2005 uzavřených dne 17. 1. 2005 se společností Městské lesy Chrudim, s. r.
o., Resselovo nám. 77, Chrudim, ve znění zprávy č. 13/96.
4. vzala na vědomí hospodaření v městských lesích v roce 2009
1345/96/2010/RMS
1. schválila uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidla Cirtoen Berlingo s pojišťovnou Uniqua, a.s., dle
předloţené nabídky
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením pojistné smlouvy na pojištění vozidla Cirtoen Berlingo
s pojišťovnou Uniqua, a.s.
1346/96/2010/RMS
1. schválila uzavření Rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních sluţeb elektronických
komunikací s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle,
IČ: 60193336 ve znění zprávy č. 15/96.
2. pověřila uzavřením Rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních sluţeb elektronických
komunikací s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle,
IČ: 60193336 starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 15/96
1347/96/2010/RMS
1. vzala na vědomí dopis nájemníků Druţstevní ul. 724 a 725 ve Slatiňanech ze dne 18.3.2010 a odpověď
na tento dopis ze dne 1.4.2010 vedoucím HOS Ing.Vladimírem Rašínem.
2. ukládá místostarostovi uskutečnit návštěvu domu č.p.724 a 725 v ul. Druţstevní ve Slatiňanech a podat
informaci.
1348/96/2010/RMS
1. ukládá MěÚ Slatiňany zjistit zájem nájemníků o společný příjem digitálního vysílání
1349/96/2010/RMS
1. vzala na vědomí informaci o pracovní cestě starosty a místostarosty do Itálie ve dnech 27.3.- 29.3. 2010.
1350/96/2010/RMS
pověřila vedoucí knihovny a infocentra stanovením prodejních cen předmětů prodávaných v knihovně
1351/96/2010/RMS
projednala záměr rekonstrukce rybníčku pod zámkem (u bývalé Modely a uloţila MěÚ Slatiňany oslovit
společnosti:
ŠINDLAR s. r. o., 533 22 Býšť 67
AGROALETIER spol. s r. o., 17. listopadu 258, 530 02 Pardubice
AGROPROJEKT PSO, s. r. o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl
AGRO-AQUA s. r. o., Jana Palacha 1552, 530 05 Pardubice
MULTIAQUA s. r. o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové – Praţské Předměstí
ADONIX spol. s r. o., Bratranců Veverkových 645, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
k předloţení nabídky na zpracování projektové dokumentace. V zadání respektovat návrhy občanů.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

