USNESENÍ
Rady města Slatiňany
ze 78. schůze konané dne 23. listopadu 2020
Rada města Slatiňany:
1034/78/2020/RMS
schválila program jednání
1035/78/2020/RMS
1. schválila provést na části pozemkových parcel č. 399/2 a 678/5 v kat. území Slatiňany
stavbu kabelového vedení nízkého napětí, která bude vybudována společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci akce s názvem:
„Slatiňany, Tovární, ppč. 409/2-knn“, ve znění zprávy č. 1/78
2. schválila zřízení věcného břemene na části (cca 25 bm) pozemkových parcel č. 399/2
a 678/5 v kat. území Slatiňany, 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, Tovární, ppč. 409/2-knn“. Náhrada je za zřízení služebnosti
stanovena ve výši 100,- Kč/bm vedení + DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění platby, ve
znění zprávy č. 1/78
3. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene na části (cca 25 bm)
pozemkových parcelách č. 399/2 a 678/5 v kat. území Slatiňany pro zařízení distribuční
soustavy (vedení nízkého napětí) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV, ve znění zprávy č. 1/78
1036/78/2020/RMS
1. ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit inventarizaci majetku města za rok 2020 v souladu
s platnými předpisy, seznámit předsedy dílčích inventarizačních komisí se jmenováním do
funkce a proškolit je o způsobu provádění inventur.
2. jmenovala hlavní inventarizační komisi (HIK) pro provedení řádné inventarizace majetku
města za rok 2020
předseda HIK:
MVDr. Ivan Jeník
členové:
Ing. Stanislav Šťastný, Ing. Dagmar Fryšová, Ing. Josef Prokš,
Hana Hanušová, Miloš Víšek, Jana Tesařová, Renata
Vondráčková, Nikola Tesařová
3. pověřila HIK stanovit způsob využití případného přebytečného a neupotřebitelného
majetku, ve znění zprávy č. 2/78
1037/78/2020/RMS
schválila na základě § 122 odst. 2) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb.,
poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Slatiňany, ředitelce Školní jídelny
Slatiňany, řediteli Základní umělecké školy Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za
splnění mimořádných pracovních úkolů v II. pololetí r. 2020 ve znění zprávy č. 3/78
1038/78/2020/RMS
schválila 26. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 v příjmové
části na 88.934.911,38 Kč (dorovnáno financováním příjmů 26.847.886,08 Kč) a ve výdajové
části 114.242.897,46 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-) znění zprávy č.4/78

1039/78/2020/RMS
1. rozhodla o vypsání šesti samostatných veřejných zakázek v rámci projektu „Otevřené
a přitažlivé město Slatiňany“ ve znění zprávy 5/78
2. pověřila MěÚ vystavením doplňující objednávky na administraci a organizaci výběrového
řízení spojeného s projektem „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“ s advokátem Mgr.
Zdeňkem Tomášem ve znění zprávy 5/78
1040/78/2020/RMS
schválila limit příspěvku města ve Sběrném dvoře na občana ve výši 200 Kč na rok na
neomezené komodity
1041/78/2020/RMS
vzala na vědomí technické možnosti řešení a žádá Osadní výbor Trpišov o jednání s panem
Kolářem o umístění dávkovače „chemie“ na jeho pozemku
1042/78/2020/RMS
vzala na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Základní školy
1043/78/2020/RMS
schválila vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2021
1044/78/2020/RMS
pověřila MěÚ zasláním informace zhotoviteli silničního obchvatu města o nevyhovujícím
stavu při úklidu po prováděných pracích na ul. Vítězství.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

