USNESENÍ
z 83. schůze rady města Slatiňany
ze dne 21. srpna 2017
Rada města Slatiňany
1056/83/2017/RMS
schválila návrh programu 83. schůze rady města Slatiňany
1057/83/2017/RMS
1. schválila přidělení individuální finanční dotace ve výši 30.000,- Kč Římskokatolické
farnosti Slatiňany, Farská 41, 538 21 Slatiňany, IČ 150 547 730, za podmínky schválení
příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 1/83
2. schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností Slatiňany,
Farská 41, 538 21 Slatiňany, IČ 150 547 730 za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 1/83
1058/83/2017/RMS
neschválila poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Pardubice, V Ráji 732, 530 02
Pardubice, IČ 464 92 160, ve znění zprávy č. 2/83
1059/83/2017/RMS
schválila přijetí dotace ve výši 125.800,- Kč od Ministerstva zemědělství ČR na financování
akce „Slatiňany – Trpišov: Oprava kapličky“ ve znění zprávy č. 3/83
1060/83/2017/RMS
schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 98/2008 na byt č.1, 1 + 2, v domě čp. 825
na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od 21. 8. 2017
do 20. 8. 2018 ve znění zprávy č. 4/83
1061/83/2017/RMS
1. schválila posílení odděleného sběru textilu, obuvi a hraček o další kontejner, který bude
umístěn před sokolovnou v ul. Tyršova ve Slatiňanech, ve znění zprávy č. 5/83
2 schválila uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 449/2013 o umístění a provozování
kontejnerů na textil, obuv a hračky ve věci rozšíření počtu kontejnerů se společností
TextilEco a. s., se sídlem Palackého 715/15, 110 00 Praha 1, ve znění zprávy č. 5/83
1062/83/2017/RMS
1. vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-6/2017
2. vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-6/2017
3. vzala na vědomí výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-6/2017
4. vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-6/2017
1063/83/2017/RMS
schválila uzavření Pojistné smlouvy o komplexním pojištění vozidla číslo 6348453850
s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8,
ve znění zprávy č. 7/83
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1064/83/2017/RMS
1. projednala výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
2. jmenuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
na základě výsledku konkurzního řízení, paní Mgr. Evu Tomiškovou na pracovní místo
ředitelka Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim.
1065/83/2017/RMS
1. schválila převod z rezervního fondu do investičního fondu Základní umělecké školy
Slatiňany ve výši 64.000,- Kč z důvodu vybudování rampy a schodiště k budově ZUŠ
Slatiňany ve znění zprávy č. 9/83
2. schválila použití investičního fondu Základní umělecké školy Slatiňany ve výši 199.289,Kč na vybudování rampy a schodiště k budově ZUŠ Slatiňany na základě uzavřené smlouvy
o dílo s firmou PLUTO, spol. s.r.o. ve znění zprávy č. 9/83
1066/83/2017/RMS
schválila odložit projednání zřízení sjezdu k domu č. p. 278 v Presích na některou z dalších
schůzí rady města
1067/83/2017/RMS
schválila 17. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2017 v příjmové
části na 71.976.675,99 Kč (dorovnáno financováním příjmů
37.011.631,16 Kč) a ve výdajové části 105.000.807,15 Kč (dorovnáno financováním výdajů
3.987.500,- Kč) ve znění zprávy k 17. rozpočtovému opatření č. 11/83
1068/83/2017/RMS
schválila zřízení otevřené knihovničky
1069/83/2017/RMS
1. vzala na vědomí dopis firmy POTRAVINY MÁLEK s.r.o., T. G. Masaryka č.p. 594,
53821 Slatiňany pana Martina Málka ze dne 25.8.2017.
2. souhlasila s účastí pana Martina Málka na schůzi Rady města Slatiňany dne 4. 9. 2017
za podmínky účasti projektanta jeho projektu přechodu
1070/83/2017/RMS
souhlasí se sdělením – odpovědi panu Ing. Ivo Vodhnalovi na podanou výzvu
1071/83/2017/RMS
rozhodla nenominovat kandidáta do funkce přísedícího u Okresního soudu v Chrudimi
1072/83/2017/RMS
vzala na vědomí dopis ze dne 21.8.2017 „garážníci za stavebňákem“ a ukládá místostarostovi
připravit odpověď
1073/83/2017/RMS
vzala na vědomí dopis Petra Lukáše a ukládá Ing. Petru Kolkovi připravit odpověď do Ozvěn
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1074/83/2017/RMS
vzala na vědomí stav péče o stromy v k.ú. Slatiňany a finanční náklady na to vynaloženými
1075/83/2017/RMS
vzala na vědomí informaci o technických možnostech a finančních nákladech regulace
nových LED svítidel (ul. Čechova)
1076/83/2017/RMS
vzala na vědomí informaci o návrhu řešení osvětlení ul. Švermova. Žádá přehodnotit řešení
osvětlení úseku v prostoru parkoviště před domky DSS včetně volby osvětlovacích těles.
Rovněž žádá přehodnotit počet svítidel a vzdáleností mezi nimi. Rozhodla o pokračování
projektu chodníku podél silnice
1077/83/2017/RMS
pověřuje MěÚ Slatiňany připravit projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení na ulici
T. G. Masaryka od radnice přes křižovatku směr Chrudim k nové řadové výstavbě
1078/83/2017/RMS
vzala na vědomí dopis pana Jakuba Šimka. Město Slatiňany se nebude finančně podílet na
vybudování příjezdové komunikace k parc. č. 692/1 a 691 (souběžné s ul. Sečská)

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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