USNESENÍ
Rady města Slatiňany
ze 101. schůze konané dne 2. srpna 2021
Rada města Slatiňany:
1320/101/2021/RMS
schválila program jednání
1321/101/2021/RMS
rozhodla uzavřít Dodatek č.1 smlouvy o dílo na akci „Modernizace TZB MŠ Slatiňany“
(TZB – technické zařízení budovy), ve znění zprávy č. 1/101
1322/101/2021/RMS
1. schválila přijetí dotace ve výši 150.000,-Kč na projekt „Výměna a doplnění informačního
systému Slatiňany„ od Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
ve znění zprávy č. 2/101
2. schválila uzavření Smlouvy o dotaci č. OKSCR/21/73751 z Programu „Podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ s Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice ve znění zprávy č. 2/101
1323/101/2021/RMS
1. schválila provést v části pozemkové parcely č. 525/8 v kat. území Slatiňany stavbu
inženýrské sítě – zřízení kabelového vedení NN, které bude vybudováno společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, v rámci akce s názvem:
„Slatiňany, Na Rembáni, ppč.534/13-knn.“, ve znění zprávy č. 3/101,
2. schválila zřízení věcného břemene na části (cca 2 bm) pozemkové parcely č. 525/8 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, Na Rembáni, ppč.534/13-knn.“. Náhrada za zřízení věcného břemene je
stanovena ve výši 1000,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění platby, ve znění
zprávy č. 3/101
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 2 bm)
pozemkové parcely č. 525/8 v kat. území Slatiňany pro zařízení distribuční soustavy
(kabelového vedení NN) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV, ve znění zprávy č. 3/101
1324/101/2021/RMS
schválila 16. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2021 v příjmové
části na 83.359.614,87 Kč (dorovnáno financováním příjmů 30.334.628,27 Kč) a ve výdajové
části 112.154.343,14 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,- Kč) ve znění zprávy
č. 4/101
1325/101/2007/RMS
souhlasila s pozváním p. Jaroslava Blehy z Osadního výboru Trpišov a paní Ing. Arch.
Šmídové na příští zasedání rady města
1326/101/2021/RMS

neschválila poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Pardubice, V Ráji 732, 53002
Pardubice, IČ 464 92 160
1327/101/2021/RMS
schválila Smlouvu o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo mezi městem Slatiňany
a společností VIKTORSTAV s.r.o., uzavřenou dne 26.2. 2021, schválenou usnesením rady
č. 1159/87/2021/RMS
1328/101/2021/RMS
1. se seznámila se stavem realizace stavby kruhového objezdu
2. trvala na zhotovení díla v souladu se schválenou projektovou dokumentací
3. nesouhlasila s předloženým návrhem zhotovitele ve formě změnového listu č. 4 – obruby
ze dne 28.7. 2021
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