USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 97/2010
konané dne 14. dubna 2010
Rada města Slatiňany:
1352/97/2010/RMS
schválila program jednání
1353/97/2010/RMS
1. vzala na vědomí Zprávu o užívání Společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech v roce 2009
ve znění zprávy č.1 /97,
2. schválila cenu za zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí Společenského
domu č. p. 287 ve Slatiňanech o výměře 110 m2 včetně příslušenství ve výši:
-350,- Kč+DPH/hodinu v topné sezóně, tj. říjen – duben a 250,- Kč+DPH/hodinu v netopné sezóně,
tj. květen – září pro komerční účely (např. prodejní akce, politické strany, politická agitace),
- zdarma pro setkání občanů organizované volenými zástupci (bez politické agitace)
- zdarma pro informační akce, které jsou v zájmu občanů nebo města
- 252,- Kč+DPH/hodinu v topné sezóně a 168,- Kč+DPH/hodinu v netopné sezóně pro soukromé
účely (např. svatby, rodinné oslavy apod.)
- 126,- Kč+DPH/hodinu za vzdělávací akce pro veřejnost (např. výstavy, přednášky, apod.)
- 84,- Kč+DPH/hodinu pro schůzkovou a jinou činnost organizací a spolků založených na území
města Slatiňany
- 70,- Kč/1 den pro dlouhodobé výstavní akce (tzn. 3 a více dnů)
O zařazení akce do kategorií ceníku rozhoduje vedení MěÚ (starosta, tajemník, vedoucí HSO)
3)schválila ponechat nájemné z pronájmu nebytových prostor Společenského domu v roce 2010 ve
výši:
a) 1 500,- Kč dětské organizaci Robi Slatiňany,
b) 1 875,- Kč Junáku-svazu skautů a skautek, středisku Slatiňany,
c) 900,- Kč Českému rybářskému svazu místní organizaci Slatiňany a
d) 10,- Kč Svazu českých filatelistů, kroužku mladých filatelistů Slatiňany
ve znění zprávy č. 1 /97
1354/97/2010/RMS
1. schválila cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 7,-Kč/m2/rok a cenu za služby
spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 50,- Kč/m2/rok
hrobového místa, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let
2. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1.5.2010
1355/97/2010/RMS
1. neschválila žádost o ukončení Smlouvy č. 206/2008 o pronájmu části pozemkové parcely č. 525/8 o
celkové výměře 229 m2 v kat. území Slatiňany uzavřené dne 8. 9. 2008 dohodou ke dni 30. 4. 2010 a
trvá na ukončení nájemního vztahu v zákonné lhůtě, tj. ke dni 31. 7. 2010, ve znění zprávy č. 3/97
1356/97/2010/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 17 bm) pozemkové parcely č. 58/13 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 elektřinyvedení VN 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
1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, ve znění zprávy č. 5/97

2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemena na části
(cca 17 bm) pozemkové parcely č. 58/13 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-vedení VN včetně příslušenství a v právu
přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a opravy,
ve znění zprávy č. 5/97
1357/97/2010/RMS
1. schválila pokácení 2 ks thuje na pozemku parc. č. 336/1 v katastrálním území Škrovád ve znění
zprávy č. 6/97
1358/97/2010/RMS
1. schválila nejvýhodnější nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města – Rekonstrukce
chodníku ve Škrovádu:
STAVITELSTVÍ MALÝ a syn, s. r. o., Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice ve znění zprávy č. 7/97
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Rekonstrukce chodníku ve Škrovádu se
společností STAVITELSTVÍ MALÝ a syn, s. r. o., Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice, za podmínky
zajištění financování ve znění zprávy č. 7/97
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Rekonstrukce chodníku ve Škrovádu se
společností STAVITELSTVÍ MALÝ a syn, s. r. o., Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice starostu
města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění financování ve znění zprávy č. 7/97
1359/97/2010/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro výběr zhotovitele na zakázku města – Oprava a výměna sociálního
zařízení v I. NP a oprava vodovodního potrubí v Mateřské škole Slatiňany:
1. DATECH STAVEBNÍ spol. s r. o., 569 42 Chornice 39
2. Radek Hendrych-STAVEX Chrudim, K Májovu 1400, 537 00 Chrudim
ve znění zprávy č. 8/97.
2. uložila ředitelce MŠ Slatiňany uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města – Oprava a výměna
sociálního zařízení v I. NP a oprava vodovodního potrubí v Mateřské škole Slatiňany se společností
DATECH STAVEBNÍ spol. s r. o., 569 42 Chornice 39 za podmínky zajištění financování akce
ve znění zprávy č. 8/97
1359/97/2010/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro výběr zhotovitele na zakázku města – Výměna stávajících van za
hydromasážní vany a stavební úprava sprchových koutů – bezbariérové řešení v Domě pečovatelské
služby Slatiňany:
1. Radek Hendrych-STAVEX Chrudim, K Májovu 1400, 537 00 Chrudim
2. SK – EKO Systems s. r. o.,Průmyslová zóna Synthesia a. s. 134, 533 53 Pardubice
ve znění zprávy č. 9/97.
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Výměna stávajících van za
hydromasážní vany a stavební úprava sprchových koutů – bezbariérové řešení v Domě pečovatelské
služby Slatiňany se společností Radek Hendrych-STAVEX Chrudim, K Májovu 1400, 537 00
Chrudim, za podmínky zajištění financování ve znění zprávy č. 9/97
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Výměna stávajících van za hydromasážní
vany a stavební úprava sprchových koutů – bezbariérové řešení v Domě pečovatelské služby
Slatiňany se společností Radek Hendrych-STAVEXChrudim, K Májovu 1400, 537 00 Chrudim
starostu města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění financování ve znění zprávy č. 9/97
1360/97/2010/RMS
1. rozhodla zadat Vodárenské společnosti Chrudim, a. s. vypracování projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení a realizaci pro stavbu kanalizace na Říšti ve smyslu zprávy č. 10/97. (bod č. 1)

2. rozhodla zadat společnosti Proagro s. r. o. Pardubice vypracování projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení a realizaci pro stavby odvodnění Kaštanky, odvodnění Třešňovky a chodník
v Sečské ulici ve Slatiňanech. (body č. 2, 3, 4, a 5)
3. schválila seznam projektantů a firem, kteří budou osloveni žádostí
o předložení cenových nabídek na zakázky města malého rozsahu - vypracování projektových
dokumentací a zhotovení staveb ve znění zprávy č. 10/97. (body 6, 7, 8, 9,10)
4. schválila základní zadání jednotlivých zakázek ve znění zprávy č. 10/97. (body 6, 7, 8, 9,10)
1361/97/2010/RMS
vzala na vědomí dopis klubu Paprsek ze dne 7. 4. 2010 a odpověď ve věci dětského hřiště.
1362/97/2010/RMS
schválila dopis ze dne 7. 4. 2010 krajské radní pro školství Pardubického kraje Ing. Janě Pernicové
ve věci příspěvku pro ZUŠ Slatiňany ve výši 5.000,-Kč při příležitosti 15. výročí založení tanečního
oboru.
1363/97/2010/RMS
schválila v případě uvolnění bytu 2+1tento byt přidělit
1364/97/2010/RMS
schválila přijetí sponzorského daru pro ZŠ Slatiňany výši 10.000,-Kč za účelem financování
asistenta pedagoga
1365/97/2010/RMS
vzala na vědomí dopis ze dne 12. 4. 2010 JUDr. Jarmily Černé ve věci soudního sporu se
Stavitelství KRRO, s.r.o. U Habrovky 247/11 Praha 4 – Krč.
1366/97/2010/RMS
uložila MěÚ zkontrolovat stav zeleně na hřbitově.
1367/97/2010/RMS
uložila ředitelům příspěvkových organizací Mateřské školy Slatiňany a Základní umělecké školy
Slatiňany zdůvodnit v hospodaření příspěvkových organizací Mateřské školy Slatiňany a Základní
umělecké školy Slatiňany ve výdajové položce platby za telefon.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

