USNESENÍ
ze 43. schůze rady města Slatiňany
ze dne 11. dubna 2016
Rada města Slatiňany
567/43/2016/RMS
schválila návrh programu 43. schůze rady města Slatiňany
568/43/2016/RMS
rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor (úřadovny) o výměře
40 m2 umístěných v domě č. p. 2 v Kunčí se spolkem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Kunčí, se sídlem Kunčí 2, Slatiňany s výší nájemného 1.000-Kč/ročně, ve znění zprávy
č. 1/43
569/43/2016/RMS
schválila čerpání rezervního fondu Základní školy Slatiňany ve výši do 100.000,- Kč na
nákup vybavení tříd, ve znění zprávy č. 2/43
570/43/2016/RMS
doporučila zastupitelstvu města schválit program 10. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
mimo bod č. 7, ve znění zprávy č. 3/43
571/43/2016/RMS
schválila změny v příkazních smlouvách na výkon technického dozoru stavebníka při
výstavbě splaškové kanalizace Trpišov a Slatiňany Říště uzavíraných se společností
Vodovody a kanalizace Chrudim, a s., Novoměstská 626 , 537 28 Chrudim.
572/43/2016/RMS
schválila žádost paní Hany Tuhé o bezplatný přístup do objektu č. p. 2, Kunčí ve dnech
15. – 21. května 2016 za účelem přípravy výstavy k akci „setkání rodáků Kunčí“
573/43/2016/RMS
schválila úpravy ceníku vstupného do interaktivního muzea Švýcárna a to zpoplatněním
vstupu dospělých osob částkou 5,- Kč do externích prostor interaktivního muzea Švýcárna
od 1. 5. 2016
574/43/2016/RMS
1. bere na vědomí návrh Lesů ČR na podílení se města Slatiňany na financování vytyčení
hranice mezi lesy ve vlastnictví Lesů ČS a Města Slatiňany
2. pověřila starostu MVDr. Ivan Jeníka jednat dále o realizaci vytyčení hranice ve vlastnictví
Lesů ČR a Města Slatiňany
575/43/2016/RMS
1. schválila zahraniční pracovní cestu do družební obce Likávka na Slovensko v termínu
27. - 29. 5 2016 zástupcům města:
MVDr. Ivanu Jeníkovi, Vítězslavu Kolkovi, Mgr. Janu Hanušovi a Ing. Josefu Prokšovi.
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2. schválila v souladu se zák. č. 262/2006 Sb. a Vyhláškou min. financí č. 309/2015 Sb.
zástupcům města MVDr. Ivanu Jeníkovi, Vítězslavu Kolkovi, Mgr. Janu Hanušovi
a Ing. Josefu Prokšovi kapesné ve výši 42 EUR na zahraniční pracovní cestu na Slovensko
v termínu od 27. - 29. 5. 2016. 2016.
576/43/2016/RMS
schválila nákres rozprostření zařízení staveniště na parc. č. 474/1v kat. úz. Slatiňany pro
stavbu „Kanalizace – Říště splašková kanalizace – 5. Etapa“ za podmínky uvedení pozemku
do původního stavu (tj. rozprostření ornice a osetí travním semenem).
Pozemek bude zapůjčen bezplatně od 13. 4. 2016 do 15. 6. 2016.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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