USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 99/2014
konané dne 9. července 2014
Rada města Slatiňany
1475/99/2014/RMS
schválila rozšíření návrhu programu 99. schůze rady města Slatiňany
1476/99/2014/RMS
1) rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Dokončení chodníku v ulici
Sečská, Slatiňany za podmínky zajištění finančních prostředků ve znění zprávy
č. 1/99
2) pověřila uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – Dokončení chodníku v ulici
Sečská, Slatiňany starostu města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění
finančních prostředků ve znění zprávy č. 1/99
1477/99/2014/RMS
1) schválila uzavření Kupní smlouvy na koupi žebřinového vozu pro
Interaktivní muzeum Švýcárna ve znění zprávy č. 2 /99
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na
koupi žebřinového vozu ve znění zprávy č. 2 /99
1478/99/2014/RMS
1) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce místní
komunikace ve Škrovádu – stavba A (k RD č. p. 154)“ se společností HOLD,
s. r. o., Orel 35, 538 21 Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/99.
2) pověřila uzavřením smlouvy o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce místní
komunikace ve Škrovádu – stavba A (k RD č. p. 154)“ se společností HOLD,
s. r. o., Orel 35, 538 21 Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky
zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 3/99
1479/99/2014/RMS
schválila přijetí dotace ve výši 76.230,- Kč od Státního fondu životního prostředí,
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 dle Rozhodnutí č. 14183964-SFŽP ve znění
zprávy č. 4/99
1480/99/2014/RMS
schválila 11. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města
Slatiňany na rok 2014 v příjmové části na 57.072.062,15 Kč (dorovnáno
financováním příjmů 4.500.723,45 Kč) a ve výdajové části 57.308.085,60 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 4.264.700,-) ve znění zprávy k 11. rozpočtovému
opatření č. 5/99
1481/99/2014/RMS
1) schválila zřízení věcného břemene-služebnosti na části (cca 2 bm) pozemkové
parcely č. 179/50 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti
RWE GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad
Labem, umístit, zřídit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely
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plynárenské zařízení (vybudované v rámci akce PREL STL Plynovod PE D 50
EVIS 8800076983). 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. 6/99
2) schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti na části (cca 2 bm) pozemkové parcely č. 179/50 v kat. území
Slatiňany pro přeložku plynovodu se společností RWE GasNet, s. r. o.,
IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, ve znění zprávy
č. 6/99
3) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene-služebnosti na části (cca 2 bm) pozemkové parcely
č. 179/50 v kat. území Slatiňany pro přeložku plynovodu se společností RWE
GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,
ve znění zprávy č. 6/99
1482/99/2014/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu, seznam členů komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam společností, které budou osloveny se
žádostí k předložení cenové nabídky na stavební zakázku města malého rozsahu –
Obnova (výměna) části opěrné stěny v ulici Medunova, Slatiňany ve znění zprávy
č. 7/99
1483/99/2014/RMS
schválila změnu ceníku do muzea Švýcárna ve znění zprávy č. 8/99
1484/99/2014/RMS
schválila předloženou žádost fy OPTIMA spol. s.r.o., Projektová, inž. a stav.
činnost, Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, o stanovisko k projektové
dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci „Chodník v ulici Sečská, Slatiňany
– IV. etapa“
1485/99/2014/RMS
schválila výjimku z ceníku vstupného na plovárnu města pro účastníky 2. ročníku
příměstského letního tábora pro děti, pořádaného občanským sdružením HoKa Sport,
Rokycanova 2553, 530 02 Pardubice, IČ 01634020: vstup na plovárnu města
ve dnech od 7. - 11. a 14. - 18. 7. 2014 na dobu jednu hodinu denně za paušál
100,- Kč/osobu (děti i pedagogický dozor) po celou dobu pobytu
1486/99/2014/RMS
schválila výjimku z ceníku vstupného na plovárnu města pro účastníky
soustředění sportovního oddílu volejbalu střediska vzdělávací politiky PedF UK,
ve dnech 17. - 29. 8. 2014 ve výši 100,- Kč/pobyt na osobu
1487/99/2014/RMS
doporučila organizaci Boii, z.s., Zámek 1 538 25 Nasavrky zaslat žádost o příspěvek
do II. kola grantu z rozpočtu města Slatiňany 2014 na kulturně-vzdělávací akcí
„Keltští kupci přijíždějí“ , který se letos koná ve dnech 1.8. – 3.8. 2014
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1488/99/2014/RMS
1) schválila uzavření pojistné smlouvy se společností Česká podnikatelská
pojišťovna, a.s. Viena Insurance Group, Pobřežní 665/23, 168 00 Praha 8,
na pojištění při havárii, živelné pohromě, vandalizmu a odcizení pořizovaného
hasičského vozidla ve výši 30 858,- Kč za rok se spoluúčastí 5%.
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením pojistné smlouvy se společností
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Viena Insurance Group,
Pobřežní 665/23, 168 00 Praha 8, na pojištění při havárii, živelné pohromě,
vandalizmu a odcizení pořizovaného hasičského vozidla ve výši 30 858,- Kč
za rok se spoluúčastí 5%
1489/99/2014/RMS
vzala na vědomí pořizovací cenou stolu na ping pong na hřiště v Kunčí ve výši
45.396,- Kč
1490/99/2014/RMS
rozhodla věnovat 10ks knih „NASAVRCKÉ PANSTVÍ A SLATIŇANŠTÍ
AUERSPERGOVÉ“ spoluautorům
1491/99/2014/RMS
uložila MěÚ zaslat vysvětlující dopis, nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM,
neziskové organizaci, s vysvětlením, že město Slatiňany podporuje na katastru
Domov sociálních služeb Slatiňany.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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