USNESENÍ
ze 71. schůze rady města Slatiňany
ze dne 27. února 2017
Rada města Slatiňany
883/71/2017/RMS
schválila rozšířený návrh programu na 71. schůze rady města Slatiňany o bod
č. 6. Pojištění majetku města
884/71/2017/RMS
souhlasila s přizváním pana Martina Málka, Moniky Málkové a advokátky
Mgr. Radky Vodičkové k projednání bodu „Úprava přechodu u prodejny POTRAVINY
MÁLEK s.r.o., T. G. Masaryka č p. 594, 53821 Slatiňany“, která je jednou z investičních akcí
města Slatiňany v roce 2017
885/71/2017/RMS
1. schválila podání žádosti o povolení kácení 2 ks hrušně a 1 ks třešně na pozemku parc.
č. 588/7 v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 1/71
2. schválila probírku a odstranění keřového podrostu na pozemcích parc. č. 580/3 a 588/7
v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 1/71
886/71/2017/RMS
1. schválila umístění vodovodní přípojky (v délce cca 42 bm) k plánované stavbě RD
na pozemku parc. č. 218 v kat. území Slatiňany, a to do pozemků města Slatiňany
parc. č. 179/32, č. 179/61 a č. 665/4 v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 2/71
2. schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemkových parcel č. 179/32,
č. 179/61 a č. 665/4 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu vlastníka inženýrské
sítě provozovat a udržovat na předmětných pozemkových parcelách stavbu vodovodní
přípojky, PE d 63 mm. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 50,- Kč/bm
přípojky + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, ve znění zprávy č. 2/71
3. schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě a smlouvy o právu provést stavbu a konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na částech pozemkových parcel č. 179/32, č. 179/61 a č. 665/4 v kat. území Slatiňany pro
stavbu vodovodní přípojky (v délce cca 42 bm) se stavebníkem, ve znění zprávy č. 2/71
887/71/2017/RMS
rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na areál plovárny ve Slatiňanech k uspořádání závodu
se psy, a to ve dnech 5. 10. 2017 – 8. 10. 2017 za celkové nájemné ve výši 2.000,- Kč, ve
znění zprávy č. 3/71
888/71/2017/RMS
schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9 v domě č.p. 765, Farská ulice ve Slatiňanech,
s účinností od 1. března 2017, ve znění zprávy č. 4/71
889/71/2017/RMS
schválila 4. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2017 v příjmové
části na 63.735.684,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 30.308.431,16 Kč) a ve výdajové
části 90.056.615,16 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy
k 4. rozpočtovému opatření č. 5/71
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890/71/2017/RMS
schválila uzavření Dodatku č. 5 pojistné smlouvy číslo 7720815456 (pojištění hospodářských
rizik s Kooperativou pojišťovna, a.s.,Viena Insurance Group, Pobřežní 665/21,186 00 Praha 8
ve znění zprávy č. 6/71
891/71/2017/RMS
nesouhlasí s vedením objízdné trasy nákladní dopravy ulicí Sečská ve Slatiňanech (souvislost
s rekonstrukcí ulic Obce Ležáků a Palackého v Chrudimi)
892/71/2017/RMS
1. schválila podání žádosti o přerušení stavebního řízení na investiční akci „Úprava přechodu
u prodejny POTRAVINY MÁLEK s.r.o., T. G. Masaryka č. p. 594 53821 Slatiňany“, do
termínu 1. března 2018
2. souhlasí s návrhem společnosti POTRAVINY MÁLEK s.r.o., T. G. Masaryka č p. 594,
53821 Slatiňany, projednat návrh provizorních úprav k zabezpečení přechodu pro chodce
u prodejny společnosti POTRAVINY MÁLEK s.r.o., T. G. Masaryka č p. 594, 53821
Slatiňany dotčeným orgánem v termínu do 30. dubna 2017
893/71/2017/RMS
souhlasí s přípravou projektové dokumentace na stavbu veřejného osvětlení v ulici Švermova
(od železničního přejezdu po motorest Bonet) a na Smetanově nábřeží (od mostu přes
Chrudimku na ul. T. G. M.) přes Staré náměstí do Raisovy ulice (k ZUŠ) ve Slatiňanech
894/71/2017/RMS
schválila uzavření Smlouvy č. OSV/17/20282 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení
na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve výši 258.000,- s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125,
532 11 Pardubice, IČ 70892822 na provoz Domu s pečovatelskou službou Slatiňany
895/71/2017/RMS
pověřuje MěÚ Slatiňany zasláním informace o možnosti získání finanční podpory pro
zabezpečení potravin pro občany Trpišova.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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