USNESENÍ
z 99. schůze rady města Slatiňany
ze dne 19. února 2018
Rada města Slatiňany
1260/99/2018/RMS
schválila návrh programu 99. schůze rady města
1261/99/2018/RMS
1. vzala na vědomí termín konání 8. Městského plesu, který byl stanoven na sobotu
26. 1. 2019
2. uložila MěÚ připravit pořádání 8. Městského plesu
1262/99/2018/RMS
schválila:
odpisový plán na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
odpisový plán na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany
odpisový plán na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
odpisový plán na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu Slatiňany,
ve znění zprávy č. 2/99
1263/99/2018/RMS
schválila:
závazné ukazatele na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany
závazné ukazatele na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany
závazné ukazatele na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
závazné ukazatele na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu
Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/99
1264/99/2018/RMS
1. schválila provést na části pozemkové parc. č. 322/4 v kat. území Kunčí stavbu zařízení
distribuční soustavy, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce a. s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci stavby „Slatiňany, Kunčí, p. č. 329/7 – knn –
Urválková“, ve znění zprávy č. 4/99,
2. schválila zřízení věcného břemene-služebnosti na části (cca 5 bm) pozemkové parcely
č. 322/4 v kat. území Kunčí, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit
údržbu, úpravu, obnovu a výměnu zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nn)
vybudované v rámci stavby: „Slatiňany, Kunčí, p. č. 329/7 – knn – Urválková“. Náhrada je za
zřízení služebnosti stanovena ve výši 1000,- Kč + DPH v zákonné výši platné ke dni
uskutečnění platby, ve znění zprávy č. 4/99
3. schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a konkrétní smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti na části (cca 5 bm) pozemkové parcely 322/4 v kat. území Kunčí pro
zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nn) se společností ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve znění zprávy č. 4/99
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1265/99/2018/RMS
1. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava
chodníku v ulici Dělnická – II. část“ ve znění zprávy č. 5/99.
2. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava
chodníku v ulici Dělnická – II. část“ a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem ve znění zprávy
č. 5/99.
3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku v ulici Dělnická, Slatiňany – II. část“, kterým je
společnost PP – GROUP.cz s. r. o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO: 288 299 13
s nabídkovou cenou 239 725,46 Kč bez DPH ve znění zprávy č. 5/99.
4. uložila starostovi MVDr. Ivanovi Jeníkovi podepsat:
Převzetí písemné zprávy hodnotící komise
Oznámení o výběru
Smlouvu o dílo s vybraným účastníkem, ve znění zprávy č. 5/99
1266/99/2018/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů komise pro
hodnocení nabídek a seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni se žádostí k předložení
cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu – Rekonstrukce části ulice
Klášterní, včetně nového osvětlení, úprava křižovatek ulic Tyršova x Nádražní a Tyršova x
Palackého ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 6/99
1267/99/2018/RMS
zrušila usnesení č. 1136/88/2017/RMS, které stanovilo termín JŘBU pro výběr zhotovitele
projektové dokumentace na „Revitalizaci Kabeláčova mlýna“ na 28. února 2018
1268/99/2018/RMS
1. neschválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks borovice černé na pozemku parc.
č. 136/1 v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 8/99
2. schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku pichlavého na pozemku parc.
č. 136/1 v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 8/99
3. neschválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks douglasky tisolisté na pozemku parc.
č. 136/1 v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 8/99
1269/99/2018/RMS
vzala na vědomí informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2017 ve znění
zprávy č. 9/99
1270/99/2018/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o nájmu movité věci s panem Jaroslavem Trlou, ve znění
zprávy č. 10/99
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Smlouvy o nájmu movité věci s panem
Jaroslavem Trlou, ve znění zprávy č. 10/99
1271/99/2018/RMS
schválila 3. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2018 v příjmové
části na 68.753.548,60 Kč (dorovnáno financováním příjmů 1.310.100,- Kč) a ve výdajové
části 65.599.248,60 Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.464.400,-) ve znění zprávy
k 3. rozpočtovému opatření č. 11/99
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1272/99/2018/RMS
vzala na vědomí dopis s výzvou zastupitelů obcí a měst ČR týkající se navýšení odměny
členům OVK a navrhuje seznámit s tímto dopisem zastupitelstvo města
1273/99/2018/RMS
schválila návrh řešení (hmotovou vizualizaci) prostoru před hlavním vstupem do DPS a jeho
předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace
1274/99/2018/RMS
schválila návrh řešení (situaci) celkové opravy (výměny) chodníku v Trpišově podél silnice
směrem na Šiškovice včetně úpravy sjezdu na pozemek k rodinnému domu č.p. 79
1275/99/2018/RMS
schválila návrh řešení (situaci) na rozšíření nového veřejného osvětlení na Starém náměstí
a okolí ve Slatiňanech a jeho předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace
1276/99/2018/RMS
schválila návrh řešení (situaci) na rozšíření parkoviště u sportovišť na Škrovádském nábřeží
ve Slatiňanech a jeho předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace
1277/99/2018/RMS
vzala na vědomí informaci o schůzce ve věci komunikací Škrovád – Jih
1278/99/2018/RMS
schválila uzavření Dodatku č. 2 k poj. Smlouvě č. 0022635335 s Česká podnikatelská
pojišťovna , a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 18600 Praha 8
1279/99/2018/RMS
vzala na vědomí dopis Bc. Jolany Cellarové
1280/99/2018/RMS
pověřila starostu prověřit právní možnosti k řešení problému na odboru veřejného
opatrovnictví (OVO)
1281/99/2018/RMS
vzala na vědomí informaci o průběhu jednání a požadavcích svazu chovatelů na město
Slatiňany.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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