
 

USNESENÍ 

Rady města Slatiňany 

ze 2. schůze konané dne 12. prosince 2022 

 

Rada města Slatiňany: 

12/2/2022/RMS 

schválila program jednání 

 

13/2/2022/RMS 

nesouhlasí s prodloužením parkovacího přístřešku u rodinného domu č.p. 908                 

v k.ú. Slatiňany ve vlastnictví manželů ……….., ve znění zprávy č. 1/2 

 

14/2/2022/RMS 

1. schválila provést na části pozemkové parcely č. 472/2 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 akce s názvem: „Slatiňany, Škrovád  

k.č.112-9RD-knn“, ve znění zprávy č. 2/2, 

2. schválila provést na části pozemkové parcely č. 345/1 v kat. území Škrovád stavbu 

zařízení distribuční soustavy – která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s.,  

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci akce s názvem: „Slatiňany, Škrovád 

k.č.112-9RD-knn“, ve znění zprávy č. 2/2, 

3. schválila zřízení věcného břemene na části (cca 54 bm) pozemkové parcely č. 472/2 v kat. 

území Kunčí, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV umístit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět 

obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy vybudované v rámci stavby: 

„Slatiňany, Škrovád k.č.112-9RD-knn“. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve 

výši 2 000,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění platby, ve znění zprávy č. 2/2, 

4.  schválila zřízení věcného břemene na části (cca 52 bm) pozemkové parcely č. 345/1 v kat. 

území Škrovád, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV umístit, provozovat, opravovat, udržovat a provádět 

obnovu, výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy vybudované v rámci stavby: 

„Slatiňany, Škrovád k.č.112-9RD-knn“. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve 

výši 2 000,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění platby, ve znění zprávy č. 2/2, 

5. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody  

o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části      

(cca 54 bm) pozemkové parcely č. 472/2 v kat. území Kunčí pro zařízení distribuční 

soustavy se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, 

ve znění zprávy č. 2/2, 

6.  schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody  

o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části      

(cca 52 bm) pozemkové parcely č. 345/1 v kat. území Škrovád pro zařízení distribuční 

soustavy se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, 

ve znění zprávy č. 2/2 

 

15/2/2022/RMS 

schválila uzavření „Servisní smlouvu na knihovní systém Koha s firmou R-Bit Technology,  

s. r. o.  ve znění zprávy  č. 3/2 

 

16/2/2022/RMS 



rozhodla upravit periodicitu svozů směsného komunálního odpadu prováděných společností 

AVE CZ odpadové hospodářství pro rok 2023.  Letní svoz v termínu od 29. 5. 2023 do 1. 10. 

2023 bude zkrácen na termín od 29. 5. 2023 do 3. 9. 2023, ve znění zprávy č. 4/2 

 

17/2/2022/RMS 

se seznámila s navrhovaným stavebním záměrem novostavby provozního objektu na místě 

původní provozní haly  areálu firmy KOBIT THZ CZ, s.r.o. ve Slatiňanech, dle přiložené 

projektové dokumentace, se stavbou souhlasí bez připomínek, ve znění zprávy č. 5/2 

 

18/2/2022/RMS 

schválila čerpání z rezervního fondu ZŠ Slatiňany na dofinancování rostoucích nákladů na 

pokrytí energií, ve znění zprávy č. 6/2 

 

19/2/2022/RMS 

schválila: 

1. Úpravu závazných ukazatelů na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Základní školu 

Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření, ve znění  

zprávy č. 7/2. 

2. změnu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Slatiňany na r. 2022, ve znění zprávy č. 7/2 

 

20/2/2022/RMS 

schválila prodej neupotřebitelného majetku ve výši 1.000,- Kč, který je v evidenci města 

Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/2 

 

21/2/2022/RMS 

vzala na vědomí kontrolu dotací poskytnutých městu Slatiňany v roce 2022 ve znění zprávy 

č. 9/2 

 

22/2/2022/RMS 

schválila 30. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2022 v příjmové 

části na 90.514.272,13 Kč (dorovnáno financováním příjmů 49.318.142,95 Kč) a ve výdajové 

části 117.658.715,08 Kč (dorovnáno financováním výdajů 22.173.700,- Kč) ve znění zprávy 

č. 10/2 

 

23/2/2022/RMS 

1. vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města ve znění zprávy č. 11/2 

2. zrušila usnesení rady města číslo 1558/148/2022/RMS ze dne 30.11.2022 z důvodu 

nevyužití umístění  pilíře na pozemku města ve znění zprávy č. 11/2 

3. zrušila usnesení rady města číslo 922/71/RMS/2000 ze dne 30.8.2020 pro dlouhodobý 

nezájem žadatele o jeho naplnění ve znění zprávy č. 11/2 

 

24/2/2022/RMS 

doporučila zastupitelstvu města schválit program 3. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

ve znění zprávy č. 12/2 

 

25/2/2022/RMS 

vzala na vědomí jmenování nového tajemníka Městského úřadu pana Ing. Vladimíra Rašína 

 

 

 



26/2/2022/RMS 

1. vzala na vědomí žádost společnosti Recycling – kovové odpady a.s. o uzavření sběrného 

dvora během vánočních svátků a to od 22. 12. 2022 do 1. 1. 2023. 

2. stanovila otevření sběrného dvora dne 28. 12. 2022 od 8:00 do 12:00 hod 

 

27/2/2022/RMS 

1. zrušila usnesení č. 1380/129/RMS/2022 pověřila Ing. Steklého k jednání s firmou BZ 

Company Internacional, s.r.o., se sídlem Tovačovského 490/4, 779 00 Olomouc – Hodolany, 

IČ 27834085 ve věci tvorby nových webových stránek 

2. pověřila starostu Ing. Jana Brůžka jednáním s firmou BZ-Company Internacional s.r.o.,  

se sídlem Tovačovského 490/4, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČ 27834085 ve věci 

spravování nových webových stránek 

 

28/2/2022/RMS 

doporučila nákup potravinových balíčků jako vánoční dárek pro děti běženců na území 

Slatiňan a to v hodnotě cca 500,-Kč/dítě 

 

29/2/2022/RMS 

schválila úhradu částky 5.000,-Kč za služby spojené s účinkováním na akci „Na zlatou 

neděli, setkání s anděly“, za podmínky zajištění financování 

 

30/2/2022/RMS 

projednala  a souhlasí s  úpravou návrhu rozpočtu města na rok 2023 

 

 

 

 

Ing. Jan Brůžek                Ing. Martin Harsa 

     starosta                     místostarosta 

 

 
 

 

 

 


