USNESENÍ
ze 45. schůze rady města Slatiňany
ze dne 2. května 2016
Rada města Slatiňany
585/45/2016/RMS
schválila návrh programu 45. schůze rady města Slatiňany
586/45/2016/RMS
schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 14 v domě č.p. 765, Farská ulice ve
Slatiňanech, od 1. června 2016, ve znění zprávy č. 1/45
587/45/2016/RMS
uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 15 v domě č.p. 765, Farská ulice ve Slatiňanech,
s účinností od 1. června 2016, ve znění zprávy č. 2/45
588/45/2016/RMS
schválila uzavření Smlouvy o poskytování služeb s Liborem Štumpfem, ve znění zprávy č.
3/45
589/45/2016/RMS
schválila uzavření smlouvy o výpůjčce loutek s Liborem Štumpfem, ve znění zprávy č. 4/45
590/45/2016/RMS
schválila uzavření smlouvy o výpůjčce modelů historických objektů s Robertem Peškem, ve
znění zprávy č. 5/45
591/45/2016/RMS
schválila vnitřní směrnici č. 4/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města
Slatiňany ve znění zprávy č. 6/45
592/45/2016/RMS
schválila zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve
Slatiňanech a to ve dnech 4. – 8. 7. 2016 a 11. – 15. 7. 2016 (vždy od 7:00-18:00 hodin), a to
za cenu 250,- Kč/den, ve znění zprávy č. 7/45
593/45/2016/RMS
vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o nejvyšším povoleném
počtu 120 žáků ve školní družině Základní školy Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/45
594/45/2016/RMS
1) schválila vyřazení a prodej neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města Slatiňany
ve znění zprávy č. 9/45
2) určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci
neupotřebitelného majetku a určila termín pro předložení likvidačního protokolu o fyzické
likvidaci na 30. 6. 2016 ve znění zprávy č. 9/45
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595/45/2016/RMS
Rada města Slatiňany schválila nájemné z pronájmu pozemků užívaných chataři v městských
lesích chatové oblasti „Borek“ v Kunčí ve výši 11,- Kč/m2, které bude účinné od 1. 1. 2017
v souvislosti s uzavřením nových nájemních smluv na předmětné pozemky v uvedené chatové
oblasti, ve znění zprávy 10/45
596/45/2016/RMS
schválila 9. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2016 v příjmové
části na 56.814.962,72 Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.417.800,- Kč) a ve výdajové
části 56.245.262,72 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy k
9 rozpočtovému opatření č. 11/45
597/45/2016/RMS
1) schválila přijetí investiční dotace ve výši 1,460.000,00 Kč od Pardubického kraje,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 na realizaci akce „Říště, splašková
Kanalizace od KŠ 34 do KŠ 50“
2) schválila uzavření Smlouvy č. OŽPZ/16/21833 o poskytnutí investiční dotace ve výši
1,460.000,- Kč s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,
IČ 70892822 na realizaci akce „Říště, splašková Kanalizace od KŠ 34 do KŠ 50“
598/45/2016/RMS
1) vzala na vědomí stanovisko komise pro rozvoj města ze dne 26. 4. 2016 a informaci
vedoucího OVŽP při výběru vhodných svítidel
2) schválila typ svítidel – Guzzini Wow
3) uložila OVŽP vytipovat a vybrat vhodnou variantu umístění nových LED svítidel
599/45/2016/RMS
1) vzala na vědomí žádost p. Ivany Hrnčířové a Lenky Stahoňové o povolení instalace
klimatizace na dům č.p. 21 ul. Schmoranzova – objekt Dámské a pánské kadeřnictví
Na křižovatce.
2) souhlasí s instalací klimatizačního zařízení na fasádu objektu č.p. 21 do dvora nebo pod
okno ul. Vítězství s tím, že při ukončení nájmu, nájemce uvede objekt do původního stavu,
pokud se nedohodne s pronajímatelem jinak
600/45/2016/RMS
schválila použití investičního fondu ZŠ Slatiňany na financování komplexního
architektonického návrhu na dostavbu budovy 1. stupně ZŠ Slatiňany ve výši 58.685,- Kč
601/45/2016/RMS
1) vzala na vědomí návrh o pořízení architekt. - urbanistické studie s pomocí dotace
z EU fondu reg. rozvoje.
2) ukládá OVŽP jednat a prověřit tyto možnosti.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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