USNESENÍ
z 81. schůze rady města Slatiňany
ze dne 28. června 2017
Rada města Slatiňany
1041/81/2017/RMS
schválila pozvání na schůzi rady Mgr. Lukáše Rothanzla a Ing. Ivo Vodehnala.
1042/81/2017/RMS
schválila návrh programu 81. schůze rady města Slatiňany
1043/81/2017/RMS
schválila zahraniční pracovní cestu starosty města MVDr. Ivana Jeníka na Ukrajinu v termínu
15. – 18. srpna 2017, ve znění zprávy č. 1/81
1044/81/2017/RMS
1. schválila zřízení věcného břemene na části (1,23 bm) pozemkové parcely
č. 658/1 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti GasNet, s. r. o.,
se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem-Klíše zřídit a provozovat na předmětném
pozemku plynárenské zařízení (plynovodní přípojku k domu č. p. 161 v ul. Raisova ve
Slatiňanech) včetně práva vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 1000,- Kč + DPH v zákonné
výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene,
ve znění zprávy č. 2/81 a
2. schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části (1,23 bm) pozemkové
parcely 658/1 v kat. území Slatiňany pro plynárenské zařízení (plynovodní přípojku k domu
č. p. 161 ve Slatiňanech) se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96,
400 01 Ústí nad Labem-Klíše, ve znění zprávy č. 2/81
1045/81/2017/RMS
schválila 15. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2017 v příjmové
části na 71.841.252,15 Kč (dorovnáno financováním příjmů 36.154.031,16 Kč) a ve výdajové
části 104.007.783,31 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč) ve znění zprávy
k 15. rozpočtovému opatření č. 3/81
1046/81/2017/RMS
schválila podání žádosti společnosti Elektrowin a.s. o vyplacení odměny na podporu zajištění
a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení (zřízení oplocení sběrného dvora, kde je místo
zpětného odběru).
1047/81/2017/RMS
schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách zřízení stavby, „Trpišov – splašková
kanalizace“ č. smlouvy SMLM-183/1215/MS/41/2017 podepsané dne 27.3.2017.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

