USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 98/2014
konané dne 25. června 2014
Rada města Slatiňany
1451/98/2014/RMS
schválila rozšíření návrhu programu 98. schůze rady města Slatiňany
1452/98/2014/RMS
1) schválila uzavření smlouvy o zajištění dozoru při provádění prací v rámci zajištění
udržitelnosti akce OPŽP „Obnova příměstské zeleně – Třešňovka ve Slatiňanech
s DAPHNE – Institutem aplikované ekologie, z. s., č. p. 71, 53836 Žumberk,
ve znění zprávy č. 1/98
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o zajištění dozoru při
provádění prací v rámci zajištění udržitelnosti akce OPŽP „Obnova příměstské
zeleně – Třešňovka ve Slatiňanech s DAPHNE – Institutem aplikované ekologie,
z. s., č. p. 71, 53836 Žumberk, ve znění zprávy č. 1/98
1453/98/2014/RMS
1) schválila uzavření Dodatku č.1 pojistné smlouvy číslo 7720815456 (pojištění
hospodářských rizik) s Kooperativa pojišťovna, a.s., Viena Insurance Group,
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, ve znění zprávy č. 2/98.
2) pověřila uzavřením Dodatku č.1 pojistné smlouvy číslo 7720815456 (pojištění
hospodářských rizik) s Kooperativa pojišťovna, a.s., Viena Insurance Group,
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, starostu MVDr. Ivana Jeníka za podmínek
ve znění zprávy č. 2/98
3) schválila uzavření Dodatku k pojistné smlouvě - FLOTILA číslo 6980402626
(pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla) s Kooperativa
pojišťovna, a.s., Viena Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8,
ve znění zprávy č. 2/98
4) pověřila uzavřením Dodatku k pojistné smlouvě - FLOTILA číslo 6980402626
(pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla) s Kooperativa
pojišťovna, a.s., Viena Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, starostu
MVDr. Ivana Jeníka za podmínek ve znění zprávy č. 2/98
1454/98/2014/RMS
schválila použití investičního fondu Základní umělecké školy Slatiňany ve výši do
87.000,- Kč na úpravu učebny a zasklení lodžie v domě č. p. 771, Slatiňany ve
znění zprávy č. 3/98
1455/98/2014/RMS
1) schválila zřízení služebnosti stezky na částech (celkem cca 26 m 2) pozemkových
parcel č. 822/1 (cca 11 m2) a č. 822/2 (cca 15 m2) v kat. území Slatiňany, které
chodit přes předmětnou část pozemku. Náhrada je za zřízení služebnosti stezky
stanovena ve výši 50,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní
smlouvy o zřízení služebnosti, ve znění zprávy č. 4/98
2) schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky na částech (celkem
cca 26 m2) pozemkových parcel č. 822/1 a č. 822/2 v kat. území Slatiňany
(současným vlastníkem 1/6 st. parcely č. 68/2 v kat. území Slatiňany), ve znění
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zprávy č. 4/98
3) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti
stezky na částech (celkem cca 26 m2) pozemkových parcel č. 822/1 a č. 822/2
v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 4/98
4) schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech (celkem cca 47 bm)
pozemkových parcel č. 618/1 (cca 2 bm) a č. 822/1 (cca 45 bm) v kat.
území Slatiňany, které bude spočívat v právu zřídit, provozovat a udržovat na
předmětných částech pozemkových parcel vodovodní vedení (přípojku). Náhrada
je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 50,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ke
dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, ve znění zprávy č. 4/98
5) schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (vodovodní
přípojky) na částech (celkem cca 47 bm) pozemkových parcel č. 618/1 (cca 2 bm)
a č. 822/1 (cca 45 bm) v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 4/98
6) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě (vodovodní přípojky) na částech (celkem cca 47 bm)
pozemkových parcel č. 618/1 a č. 822/1 v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č.
4/98
7) schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech (celkem cca 37 bm)
pozemkových parcel č. 618/1 (cca 2 bm) a č. 822/1 (cca 35 bm) v kat. území
Slatiňany, které bude spočívat v právu zřídit, provozovat a udržovat na
předmětných částech pozemkových parcel vodovodní vedení (přípojku). Náhrada
je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 50,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ke
dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, ve znění zprávy č. 4/98
8) schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (vodovodní
přípojky) na částech (celkem cca 37 bm) pozemkových parcel č. 618/1 (cca 2 bm)
a č. 822/1 (cca 35 bm) v kat. území Slatiňany s paní Františkou Bendovou, bytem
Staré náměstí 847, Slatiňany, ve znění zprávy č. 4/98
9) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (vodovodní přípojky) na částech (celkem cca 37 bm) pozemkových
parcel č. 618/1 a č. 822/1 v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 4/98
1456/98/2014/RMS
1) rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu na pozemkovou parc. č. 154/10 o výměře
402 m2 v kat. území Slatiňany za účelem pasení koně a pěstování zemědělských
plodin ve znění zprávy č. 5/98
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením pachtovní smlouvy
na pozemkovou parc. č. 154/10 o výměře 402 m2 v kat. území Slatiňany ve znění
zprávy č. 5/98
1457/98/2014/RMS
1) schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 76/2014 ze dne 23.04.2014
o poskytnutí finančního příspěvku – grantu s Římskokatolickou farností, Jiráskova
41, 538 21 Slatiňany, IČ 15054730 ve znění zprávy 6/98
2) pověřila uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 76/2014 ze dne 23.04.2014
o poskytnutí finančního příspěvku – grantu s Římskokatolickou farností,
Jiráskova 41, 538 21 Slatiňany, IČ 15054730 starostu MVDr. Ivana Jeníka
ve znění zprávy 6/98
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1458/98/2014/RMS
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 – Stavba splaškové kanalizace Slatiňany – Říště, stoka S, úsek:
KŠ 9 – KŠ 16 ve znění zprávy č.7/98
1459/98/2014/RMS
schválila:
1) snížení neinvestičního příspěvku na provoz Základní školy Slatiňany
o 121.650,- Kč ve znění zprávy 8/98
2) převod částky 130.000,- Kč z neinvestičního příspěvku ZŠ Slatiňany na investiční
dotaci ZŠ Slatiňany a její použití na financování přístavby šaten ZŠ ve znění
zprávy č. 8/98
3) převod z rezervního fondu ZŠ Slatiňany do investičního fondu ZŠ Slatiňany
ve výši 296.983,- Kč na financování přístavby šaten ZŠ ve znění zprávy 8/98,
4) úpravu závazných ukazatelů na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Základní
školu Slatiňany, ve znění zprávy 8/98. Závazným ukazatelem je výše
poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci v celkové
výši 2.964.550,- Kč, dle rozpisu:
a) na provoz 2.811.550,- Kč b) na opravy a údržbu 153.000,- Kč
Investiční příspěvek v celkové výši 130.000,- Kč na financování přístavby šaten.
5) povolení čerpání investičního fondu ZŠ Slatiňany na financování přístavby šaten
ve výši 665.130,- Kč ve znění zprávy 8/98
1460/98/2014/RMS
schválila přerušení schůze rady z důvodu zasedání zastupitelstva města.
1461/98/2014/RMS
schválila 10. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2014
v příjmové části na 57.290.742,30 Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.016.643,30
Kč) a ve výdajové části 57.042.685,60 Kč (dorovnáno financováním výdajů
4.264.700,-) ve znění zprávy k 10. rozpočtovému opatření č. 9/98
1462/98/2014/RMS
1) schválila způsob zadání, seznam společností, které budou obeslány k předložení
cenové nabídky na zakázku malého rozsahu města „Kompostárna Slatiňany“ ve znění
zprávy č. 10/98
2) jmenovala členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
MVDr. Ivan Jeník - starosta, Ing. Vladimír Rašín - vedoucí HSO a Miloš Víšek vedoucí údržby ve znění zprávy č. 10/98
3) jmenovala náhradníky za jednotlivé členy hodnotící komise ve složení: Vítězslav
Kolek – místostarosta, Ing. Josef Prokš, tajemník MěÚ, Ing. Jiří Pešek - informatik ve
znění zprávy č. 10/98
4) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka vyhlášením výběrového řízení ve znění zprávy
č. 10/98
1463/98/2014/RMS
schválila do fondu starosty 60ks knížek „NASAVRCKÉ PANSTVÍ SLATIŇANŠTÍ
AUERSPERGOVÉ“.
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1464/98/2014/RMS
rozhodla věnovat 64ks knih „NASAVRCKÉ PANSTVÍ A SLATIŇANŠTÍ
AUERSPERGOVÉ“ autorům a spoluautorům
1465/98/2014/RMS
schválila prodej knih „NASAVRCKÉ PANSTVÍ A SLATIŇANŠTÍ
AUERSPERGOVÉ“ v hodnotě 20 000,- Kč státnímu zámku ve Slatiňanech
1466/98/2014/RMS
stanovila prodejní cenu knížky „NASAVRCKÉ PANSTVÍ A SLATIŇANŠTÍ
AUERSPERGOVÉ“ ve výši 290,- Kč
1467/98/2014/RMS
schválila použití znaku města Slatiňany v článcích časopisu Diastyl, kde se bude
prezentovat Svaz Diabetiků ČR, územní organizace Slatiňany
1468/98/2014/RMS
souhlasila s umožněním odběru elektřiny a použití WC v úřadovně v Trpišově na akci
pořádanou SDH Trpišov (na dětský den 28. června 2014) s tím, že dotčené prostory
uvedou do řádného stavu.
1469/98/2014/RMS
schválila předložení návrhu na 22. zasedání zastupitelstva města na zrušení části
usnesení č. 7/2003 ze dne 17.9.2003
1470/98/2014/RMS
souhlasila s registrací hasičského vozidla SDH Slatiňany Praga z roku 1950 na
veteránskou značku
1471/98/2014/RMS
schválila změnu umístění sběrných nádob na tříděný odpad v Kunčí.
1472/98/2014/RMS
souhlasila s podepsáním smlouvy se Státním fondem životního prostředí v Praze
ohledně kompostárny
1473/98/2014/RMS
schválila žádost Volejbalového oddílu SK Spartak Slatiňany, o.s.
o bezplatném využití bazénu na Plovárně města Slatiňany dne 12. 7. 2014 pro
účastníky 31. ročníku volejbalového turnaje mužů a žen.
1474/98/2014/RMS
vzala na vědomí záměr zbudování prvků na hřišti v Kunčí rada města uložila MěÚ
zjistit cenové podmínky zbudování hracích prvků na hřišti v Kunčí.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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