
 

USNESENÍ 

Rady města Slatiňany 

z 72. schůze konané dne 14. září 2020 

 

Rada města Slatiňany: 

938/72/2020/RMS 

schválila program jednání 

 

939/72/2020/RMS 

schválila Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. MěÚSl/SME/00001/2020 pro tvorbu a čerpání 

sociálního fondu Města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/72 

 

940/72/2020/RMS 

1. zrušila bod 1. usnesení č. 532/39/2019/RMS ze dne 18. 11. 2019 ve věci nabytí práva  

z pozemkové služebnosti inženýrské sítě, která bude zřízena do části pozemkové parcely  

č. 457/10 o výměře cca 294 m
2
 (tj. 110 bm) v kat. území Kunčí, a to ve prospěch 

inženýrské sítě (kanalizačního řadu), spočívající jednak v právu vlastníka inženýrské sítě 

provozovat, udržovat a opravovat na předmětném (služebném) pozemku kanalizační řad 

(tj. panující věc) a v právu vlastníka inženýrské sítě vstupovat a vjíždět na služebný 

pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem provedení kontroly, údržby 

nebo oprav panující věci nebo její části, ve znění zprávy č. 2/72 

2. schválila nabytí práva z pozemkové služebnosti inženýrské sítě, která bude zřízena  

do části pozemkové parcely č. 457/10 o výměře cca 294 m
2
 (tj. 110 bm) v kat. území 

Kunčí, a to ve prospěch inženýrské sítě (kanalizačního řadu), ve znění zprávy č. 2/72 

3. schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové 

služebnosti inženýrské sítě a konkrétní smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti 

inženýrské sítě na části pozemkové parcely č. 457/10 o výměře cca 294 m
2
 (tj. 110 bm) 

v kat. území Kunčí, a to s ČR-s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad,  

IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, ve znění zprávy č. 2/72 

 

941/72/2020/RMS 

1. rozhodla o uzavření Smlouvy o spolupráci č. 69-2020 s firmou GREMATA, s.r.o., 

Svratouch 367, 539 42 Svratouch, IČO: 27869784 ve znění zprávy č. 3/72 

2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem Smlouvy o spolupráci č. 69-2020 s firmou 

GREMATA, s.r.o., Svratouch 367, 539 42 Svratouch, IČO: 27869784 ve znění  

zprávy č. 3/72 

 

942/72/2020/RMS 

1. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu tiskárny s firmou Agency of Eagle s.r.o., Rybná 

682/14, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 01421123 ve znění zprávy č. 4/72 

2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem smlouvy o nájmu tiskárny s firmou 

Agency of Eagle s.r.o., Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 01421123 ve znění 

zprávy č. 4/72 

 

943/72/2020/RMS 

doporučuje postupovat při odepisování budovy v rámci akce Realizace úspor energie hlavní 

budovy Základní školy Slatiňany tak, že zřizovatel bude pokrývat pouze výši odpisů 

z majetku pořízeného z jeho prostředků, ve znění zprávy č. 5/72 

 

 

 



944/72/2020/RMS 

schválila hodinovou sazbu za pronájem vysokozdvižné plošiny značky Nissan, registrační 

značky 5E8 4537 s obsluhou 1 osoby na 850,- Kč včetně DPH ve znění zprávy č. 6/72 

 

945/72/2020/RMS 

schválila 20. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020   v příjmové 

části na 87.666.776,38 Kč (dorovnáno financováním příjmů 29.300.300,- Kč)  

a ve výdajové části 115.427.176,38 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-) 

znění zprávy č. 7/72 

 

946/72/2020/RMS 

schválila návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do III. kategorie 

v roce 2020 – Stavební úprava okružní křižovatky na silnici I/37 ve Slatiňanech v souladu  

s Vnitřní Směrnicí č. j.: MěÚSl/00007/2020/RAD ve znění zprávy č. 8/72 

 

947/72/2020/RMS 

1. schválila uzavření Smlouvy č. OKŘ/20/23528 o poskytnutí programové účelové dotace na 

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 – II kolo s Pardubickým krajem, 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice ve znění zprávy č. 9/72 

2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Smlouvy č. OKŘ/20/23528  

o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární 

ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 

2020 – II kolo s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  

ve znění zprávy č. 9/72 

 

948/72/2020/RMS 

doporučila zastupitelstvu města schválit program 11. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

ve znění zprávy č. 10/72 

 

949/72/2020/RMS 

schválila umístění 1 kusu stožáru veřejného osvětlení v místě parkovacích stání v ul. 

Švermova, Slatiňany (u chráněného bydlení) a rozhodla o ochraně stožáru veřejného osvětlení 

prostřednictvím vyvýšeného ostrůvku s obrubníky 

 

950/72/2020/RMS 

schválila naprojektovat ve východní části ulice Klášterní (slepá část ulice) typ svítidla Guzzini 

- WOW 

 

951/72/2020/RMS 

schválila naplánovat rekonstrukci plovárny ve třech etapách (oprava bazénu vč. nové 

technologie, provozní objekt, prostor před areálem – parkování) 

 

952/72/2020/RMS 

schválila ukončení provozu plovárny k 15.9. 2020. 

 

 

 

MVDr. Ivan Jeník           Ing. Stanislav Šťastný 

     starosta                     místostarosta 


