USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 98/2010
konané dne 26. dubna 2010
Rada města Slatiňany:
1368/98/2010/RMS
schválila rozšířený program jednání
1369/98/2010/RMS
vydala Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/98
1370/98/2010/RMS
vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany ve znění zprávy č. 2/98
1371/98/2010/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v poţární ochraně mezi Pardubickým
krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 a městem Slatiňany, T. G. Masaryka
36, 538 21 Slatiňany, IČ 00280920, ve znění zprávy č. 3/98
2. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v poţární ochraně mezi Pardubickým
krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 a městem Slatiňany, T. G. Masaryka
36, 538 21 Slatiňany, IČ 00280920, starostu města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 3/98
1372/98/2010/RMS
neschválila finanční příspěvek pro Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Svitavy,
Lanškrounská 2, 538 02 Svitavy ve znění zprávy č. 4/98
1373/98/2010/RMS
schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany.
Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci
v celkové výši 2.600.000,- Kč dle rozpisu:
a) na opravu a údrţbu
2.359.700,- Kč
b) na provoz
240.300,- Kč
1374/98/2010/RMS
schválila:
Převod zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Slatiňany za rok 2009 do rezervního fondu
Základní školy Slatiňany 140.021,97 Kč.
Převod zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Slatiňany za rok 2009 do rezervního fondu
Mateřské školy Slatiňany 250.776,53 Kč.
Převod zlepšeného výsledku hospodaření Školní jídelny Slatiňany za rok 2009 do rezervního fondu
Školní jídelny Slatiňany 11.864,96 a do fondu odměn 6.000,- Kč.
Převod zlepšeného výsledku hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za rok 2009 do rezervního
fondu Základní umělecké školy Slatiňany 86.869,48 a do fondu odměn 9.217,- Kč.
1375/98/2010/RMS
1. schválila dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor (v přízemí domu č. p. 771 v ulici T. G.
Masaryka 771 ve Slatiňanech o výměře 42,31m2) se společností Geodetales Chrudim s.r.o. se sídlem
Podfortenská 103, Chrudim IV, ke dni 30.4.2010 za podmínky předání nebytových prostor nejpozději
k tomuto datu.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o ukončení nájmu nebytových prostor (v
přízemí domu č. p. 771 v ulici T. G. Masaryka 771 ve Slatiňanech se společností Geodetales Chrudim
s.r.o. se sídlem Podfortenská 103, Chrudim IV.
3. V případě nepředání nebytových prostor ( v ulici T. G. Masaryka 771 ve Slatiňanech)
k 30.4.2010 bude nájem ukončen k 31. 5. 2010 dle Smlouvy č. 253/2008

1376/98/2010/RMS
schválila pouţití části rezervního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 220.000,-Kč na opravy a
úpravy sociálního zařízení ve druhém oddělení Mateřské školy Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/98
1377/98/2010/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 2 bm) pozemkové parcely č. 723 v kat. území
Slatiňany a na části (cca 44 bm) pozemkové parcely č. 628 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat
v právu vlastníků domu č. p. 18 postaveného na st. parc. č. 74/1 v kat. území Slatiňany provozovat na
předmětných částech pozemkových parcel vodovodní přípojku a v právu přístupu k uvedenému zařízení
za účelem provádění kontroly, údrţby a opravy. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši
2.000,- Kč + DPH v zákonné výši, ve znění zprávy č. 9/98 a
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemena a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena týkající se dotčení části (cca 2 bm) pozemkové
parc. č. 723 v kat. území Slatiňany a části (cca 44 bm) pozemkové parc. č. 628 v kat. území Slatiňany,
které bude spočívat v právu provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vodovodní přípojku
a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údrţby a opravy, ve znění zprávy
č. 9/98
1378/98/2010/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 9 bm) pozemkové parcely č. 363/1
v kat. území Škrovád, které bude spočívat v právu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.,
Novoměstská 626, Chrudim uloţit a provozovat na předmětné části pozemku kanalizační potrubí včetně
objektů a armatur nezbytně nutných pro provoz kanalizace a v právu přístupu k uvedenému zařízení za
účelem provádění údrţby, opravy nebo výměny potrubí, objektů či armatur. Náhrada je za zřízení
věcného břemena stanovena ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, ve znění zprávy č. 10/98 a
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemena a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena týkající se dotčení části (cca 9 bm) pozemkové
parc. č. 363/1 v kat. území Škrovád se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., Novoměstská
626, Chrudim, zastoupenou ředitelem společnosti panem Josefem Hradem, ve znění zprávy č. 10/98
1379/98/2010/RMS
1. schválila nejvýhodnější nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města – Stavební úprava části
šatnového objektu plovárny ve Slatiňanech: SK-EKO Systems, s. r. o. Pardubice, Semtín, Průmyslová
zóna Synthesia, a. s. 134, 533 53 Pardubice ve znění zprávy č. 11/98
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Stavební úprava části šatnového objektu
plovárny ve Slatiňanech s SK-EKO Systems, s. r. o. Pardubice, Semtín, Průmyslová zóna Synthesia, a. s.
134, 533 53 Pardubice, ve znění zprávy č. 11/98
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Stavební úprava části šatnového objektu
plovárny ve Slatiňanech s SK-EKO Systems, s. r. o. Pardubice, Semtín, Průmyslová zóna Synthesia, a. s.
134, 533 53 Pardubice, starostu města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 11/98
1380/98/2010/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků s Národním hřebčínem Kladruby n. Labem, s.p., o.z.
Hřebčín Slatiňany, ve znění zprávy č. 12/98.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemkůs Národním hřebčínem
Kladruby n. Labem, s.p., o.z. Hřebčín Slatiňany, ve znění zprávy č. 12/98
1381/98/2010/RMS
svěřila Hospodářsko – správnímu odboru MěÚ Slatiňany působnost rozhodování o uzavírání
krátkodobých nájemních smluv a smluv o výpůjčce, ve znění zprávy č. 13/98

1382/98/2010/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předloţení cenové nabídky na
stavební zakázku města – Stavební opravy Školní jídelny Slatiňany. Výzva bude umístěna na webových
stránkách města.
1383/98/2010/RMS
schválila zadání zadávací dokumentace na akci Úpravy rybníčku „U Modely“ – zachování současného
stavu (náhonu, vodní plocha, výpusť), parková úprava okolí včetně zeleně
1384/98/2010/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předloţení cenové nabídky na
stavební zakázku města – Stavební úpravy na dětském hřišti v ulici Nerudova Slatiňany. Výzva bude
umístěna na webových stránkách města
1385/98/2010/RMS
1. vzala na vědomí zprávu o situaci SK Spartak Slatiňany řešení:
a) investor získá ubytovnu a prostor mezi halou a ubytovnou a finančně pomůţe zrekonstruovat halu
b) nabídnout sportovní areál bezúplatně městu
2. schválila pozvání zástupců výboru SK Spartak Slatiňany na příští schůzi rady města Slatiňany
1386/98/2010/RMS
uložila MěÚ prověřit moţnost vybudovat veřejné WC v přízemí Domu sluţeb č.p. 771 ve Slatiňanech.
1387/98/2010/RMS
uložila Ing. Vladimíru Rašínovi vedoucím HSO hlasovat proti úhradě platby města za společně vytápěný
prostor v domě č.p. 724, 725 ve Slatiňanech
1388/98/2010/RMS
1. schválila podání ţádosti Základní školou Slatiňany do programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem souhlasného stanoviska k ţádosti Základní školou
Slatiňany do programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
1389/98/2010/RMS
vzala na vědomí prominutí nájmu za zapůjčení prostor Základní školy Slatiňany za účelem oslav 100.
výročí od zaloţení TJ SOKOL Slatiňany
1390/98/2010/RMS
1. schválila souhlasné stanovisko k účasti ZŠ Slatiňany v projektu - Kříţem kráţem – školou i ţivotem
2. schválila souhlasné stanovisko k účasti ZŠ Slatiňany v projektu - Ţivot nejen ve tmě
3. schválila souhlasné stanovisko k účasti ZŠ Slatiňany v projektu - Studijní ateliér
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeník potvrdit souhlasné stanovisko k účasti ZŠ Slatiňany
v projektu - Kříţem kráţem – školou i ţivotem.
5. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeník potvrdit souhlasné stanovisko k účasti ZŠ Slatiňany
v projektu - Ţivot nejen ve tmě.
6. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeník potvrdit souhlasné stanovisko k účasti ZŠ Slatiňany
v projektu – Studijní ateliér.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

