USNESENÍ
ze 78. schůze rady města Slatiňany
ze dne 29. května 2017
Rada města Slatiňany
987/78/2017/RMS
schválila návrh programu 78. schůze rady města Slatiňany
988/78/2017/RMS
1. schválila Ceník za služby spojené s vyhlášením v městském rozhlase s účinností
od 1. 6. 2017 ve znění zprávy č. 1/78
2. ruší platnost současného ceníku platného od 1. 5. 2009 ve znění zprávy č. 1/78
989/78/2017/RMS
1. schválila cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 7,- Kč/m2/rok a cenu za služby,
spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši
46,Kč/m2/rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let, ve znění
zprávy č. 2/78
2. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1.
6. 2017, ve znění zprávy č. 2/78
990/78/2017/RMS
schválila uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 04. 2016 se „Společností
sdružení Trpišov“ Sdružení společností Merit Bau CZ, a.s. a VCES, a.s., se sídlem K Dolíčku
66, 530 02 Pardubice ve znění zprávy 3/78
991/78/2017/RMS
schválila uzavření smlouvy o nájmu části lesního pozemku p.č. 604/1
v k.ú. Slatiňany se společností se společností Lesy České republiky, s.p.., se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, IČ 42196451 ve znění zprávy č. 4/78
992/78/2017/RMS
schválila:
1. Účetní závěrku Základní školy Slatiňany za rok 2016
2. Účetní závěrku Mateřské školy Slatiňany za rok 2016
3. Účetní závěrku Školní jídelny Slatiňany za rok 2016
4. Účetní závěrku Základní umělecké školy Slatiňany za rok 2016
993/78/2017/RMS
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory kulturních aktivit
s Pardubickým krajem č. OKSCR/17/22752 ve znění zprávy č. 6/78
994/78/2017/RMS
1. schválila přijetí dotace ve výši 15.000,- Kč na financování akce „Naučná výstava
Cestování Auespergů po Africe“ od Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice, IČ 70892822 ve znění zprávy č. 7/78
2. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč na financování akce
Naučná výstava Cestování Auespergů po Africe“ s Pardubickým krajem, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 ve znění zprávy č. 7/78
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995/78/2017/RMS
schválila odůvodnění rozhodnutí o námitce proti územnímu opatření o stavební uzávěře
v lokalitách 24/R a 25/R ve znění zprávy č. 8/78
996/78/2017/RMS
schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu a smlouvě o budoucí smlouvě kupní
vodárenské infrastruktury ze dne 17. 12. 2009 se společností Vodovody a kanalizace
Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ 48171590 jako nájemcem
A Vodárenskou společností Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 539 28 Chrudim,IČ 27484211,
jako provozovatelem znění zprávy č. 9/78
997/78/2017/RMS
schválila pojistnou smlouvu číslo 1423206941 s Kooperativa pojišťovna, a.s. Viena Insurance
Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, ve znění zprávy č. 10/78
998/78/2017/RMS
schválila 11. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2017 v příjmové
části na 71.642.596,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 35.633.231,16 Kč) a ve výdajové
části 103.288.327,56 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč) ve znění zprávy
k 11. rozpočtovému opatření č. 11/78
999/78/2017/RMS
schválila zapojení Základní školy Slatiňany do projektu „Pomáháme školám k úspěchu“
1000/78/2017/RMS
uložila MěÚ vytipovat umístění kontejnerů na sběr bioodpadu
1001/78/2017/RMS
1. uložila MěÚ zjistit možnost umístění chodníku v ul. Švermova
(od Motorestu Bonet k ulici Družstevní) v souvislosti s přípravou veřejného osvětlení.
2. uložila MěÚ rozšířit projektovou dokumentaci veřejného osvětlení
o část ulice Klášterní a ulici Šmeralova, Smetanovo nábřeží zatím neřešit od mostu
po ul. Šmeralovu.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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