USNESENÍ
z 57. schůze rady města Slatiňany
ze dne 29. srpna 2016
Rada města Slatiňany
720/57/2016/RMS
schválila návrh programu 57. schůze rady města Slatiňany
721/57/2016RMS
schválila uzavření „Smlouvy o výpůjčce cyklostojanů na kola“ s Mikroregionem
Chrudimsko, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, ve znění zprávy č. 1/57
722/57/2016RMS
schválila uzavření „Smlouvy o výpůjčce hmotné věci“ s Česká republika – Hasičský
záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice, ve znění zprávy č. 2/57
723/57/2016RMS
vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany ve znění zprávy č. 3/57
724/57/2016RMS
1) schválila pokácení 7 ks smrku ztepilého na pozemku parc. č. 444/41 v katastrálním území
Slatiňany ve znění zprávy č. 4/57
2) schválila pokácení 1 ks jalovce obecného na pozemku parc. č. 10/8 v katastrálním území
Slatiňany ve znění zprávy č. 4/57
725/57/2016RMS
schválila uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 11.4.2016 se společností
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 538 28 Chrudim, IČ 48171590,
ve znění zprávy 5/57
726/57/2016RMS
vzala na vědomí:
1) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-6/2016.
2) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-6/2016.
3) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-6/2016.
4) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-6/2016.
727/57/2016RMS
schválila 21. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2016 v příjmové
části na 59.999.920,93 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.714.800,- Kč) a ve výdajové
části 61.727.220,93 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč) ve znění zprávy
k 21 rozpočtovému opatření č. 7/57
728/57/2016RMS
doporučila zastupitelstvu města schválit program 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 8/57
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729/57/2016RMS
rozhodla zastavit projekt na řešení parkoviště u vodní nádrže u nádraží v ulici Nádražní ve
Slatiňanech a provedené projektové práce projektantovi uhradit
730/57/2016RMS
schválila návrh řešení na nové veřejné osvětlení v části ulice Klášterní ve Slatiňanech a jeho
předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace
731/57/2016RMS
rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Slatiňany – Říště splašková kanalizace
– 5. etapa
732/57/2016RMS
rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Stavba chodníku podél části Sečské ulice
ve Slatiňanech – IV. část
733/57/2016RMS
1) projednala nabídky pachtu zemědělských pozemků města Slatiňany doručené od pana
Davida Drahokoupila, IČ: 70899916, od společnosti Orzes s. r. o., IČ: 46506888
a od společnosti Oseva Agri Chrudim, a. s., IČ: 47452471,
2) rozhodla vypovědět Smlouvu o pronájmu zemědělských pozemků č. 45/2006 včetně jejích
dodatků uzavřenou se společností Oseva Agri Chrudim, a. s., IČ: 47452471, se sídlem Kočí
159, 538 61 Kočí dne 5. 4. 2006,
3) rozhodla vypovědět Smlouvu č. 460/2007 o pronájmu pozemku uzavřenou se společností
Oseva Agri Chrudim, a. s., IČ: 47452471, se sídlem Kočí 159, 538 61 Kočí dne 26. 11. 2007,
4) rozhodla přijmout nabídku na pacht zemědělských pozemků doručenou dne 29. 7. 2016 od
pana Davida Drahokoupila
5) pověřila MěÚ Slatiňany vypracovat ve věci pachtu zemědělských pozemků příslušná
právní jednání (smlouvy) a tato předložit radě města k projednání
734/57/2016RMS
pověřila v souladu s ustanovením § 102 ods. 3 zák. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů tajemníka MěÚ řešením záležitostí týkajících se zabezpečením dopravní
obslužnosti města, včetně jeho místních částí.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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