USNESENÍ
č. 9/2019 Rady města Slatiňany
ze schůze konané dne 30. ledna 2019
Rada města Slatiňany:
119/9/2019/RMS
schválila program jednání
120/9/2019/RMS
1. vzala na vědomí stav majetku, závazků a pohledávek města Slatiňany k 31. 12. 2018,
ve znění zprávy č. 1/9
2. schválila provedení inventur za rok 2018 a výsledky inventarizace majetku, závazků a
pohledávek města Slatiňany k 31. 12. 2018, ve znění zprávy č. 1/9
121/9/2019/RMS
vzala na vědomí informaci o zápisu do Mateřské školy Slatiňany pro školní rok 2019/2020,
ve znění zprávy č. 2/9
122/9/2019/RMS
1. vzala na vědomí Zprávu o užívání společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech
v roce 2018 ve znění zprávy č. 3/9,
2. schválila ceny za zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí společenského
domu č. p. 287 ve Slatiňanech o výměře 110 m2 včetně příslušenství
pro rok 2019 ve výši:
 350,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně, tj. říjen – duben a 250,- Kč + DPH/hodinu
v netopné sezóně, tj. květen – září pro komerční účely (např. prodejní akce, politické
agitace)
 252,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně a 168,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně
pro soukromé účely (např. svatby, rodinné oslavy apod.)
 126,- Kč + DPH/hodinu za vzdělávací akce pro veřejnost (např. výstavy, přednášky,
apod.)
 84,- Kč + DPH/hodinu pro schůzkovou a jinou činnost organizací a spolků založených
na území města Slatiňany
 70,- Kč/1 den pro dlouhodobé výstavní akce (tzn. 3 a více dnů)
 zdarma pro setkání občanů organizované volenými zástupci (bez politické agitace)
 zdarma pro informační akce, které jsou v zájmu občanů nebo města
 zdarma pro akce nebo v souvislosti s akcemi, které jsou pořádány/spolupořádány
městem Slatiňany
O zařazení akce do kategorií ceníku rozhoduje vedení MěÚ (starosta, tajemník, vedoucí
HSO), ve znění zprávy č. 3/9 a
3. pověřila hospodářsko-správní odbor uzavíráním dohod o zapůjčení nebytových prostor
společenského sálu v přízemí společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech dle schválených
podmínek pro zapůjčení, ve znění zprávy č. 3/9
4. schválila ponechat nájemné z pronájmu nebytových prostor společenského domu
v roce 2019 ve výši: 1 500,- Kč dětské organizaci Robi Slatiňany, 1 875,- Kč Junáku -svazu
skautů a skautek, středisku Slatiňany, 900,- Kč Českému rybářskému svazu místní
organizaci Slatiňany a 10,- Kč Svazu českých filatelistů, kroužku mladých filatelistů
Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/9

123/9/2019/RMS
vzala na vědomí přijetí daru ve výši 2.000 Kč od Soukromého šipkařského klubu Stoplights,
z.s., pro Mateřskou školu Slatiňany
124/9/2019/RMS
vzala na vědomí nabídku firmy Elmont-invest s.r.o. na nabíjecí stanice pro elektromobily a
světla veřejného osvětlení
125/9/2019/RMS
vzala na vědomí dopis ze Svazu měst a obcí ČR s nabídkou k navázání družby s obcí ze
Zakarpatí
126/9/2019/RMS
vzala na vědomí cenovou nabídku na architektonickou studii hřbitovní brány
127/9/2019/RMS
schvaluje zadávací podmínky na vypracování architektonické studie na novou vstupní bránu
hřbitova
128/9/2019/RMS
1. ukládá MěÚ připravit návrh smlouvy se společností ISES s.r.o., pro soutěž svozu odpadu
2. pověřuje Ing. Steklého přípravou návrhu variantních řešení nakládání s odpady pro rok 2020
129/9/2019/RMS
pověřuje Ing. Steklého k předložení několika variant nahrávání zasedání Zastupitelstva města
na schůzi rady města, která se uskuteční 18.3. 2019
130/9/2019/RMS
ruší usnesení č. 1020/79/2017/RMS bod č. 1

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

