USNESENÍ
z 89. schůze rady města Slatiňany
ze dne 23. října 2017
Rada města Slatiňany
1144/89/2017/RMS
schválila návrh programu 89. schůze rady města Slatiňany
1145/89/2017/RMS
schválila vypovědět Nájemní smlouvu č. 255/2011 na automat na svíčky na hřbitově
uzavřenou dne 21. 9. 2011 se společností ADIE s.r.o., IČO 60703873, se sídlem
Nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov, ve znění zprávy č. 1/89
1146/89/2017/RMS
1. schválila zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve
Slatiňanech paní Barboře Hlaváčkové, k uspořádání dětské burzy ve dnech 23. – 25. 11. 2017,
a to za cenu 500,- Kč, ve znění zprávy
č. 2/89
2. schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici
Tyršova ve Slatiňanech národopisného souboru Formani Slatiňany z. s., IČ: 26667118, se
sídlem Lexova 2164, Pardubice, a to ve dnech 16. 12. 2017 od 17:00 hodin – 17. 12. 2017
do 11:00 hodin, ve znění zprávy č. 2/89
1147/89/2017/RMS
rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 13/2007 o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení (ve věci úpravy skupin elektrozařízení), a to se společností ASEKOL a.s.,
IČ: 27373231, se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, ve znění zprávy
č. 3/89
1148/89/2017/RMS
schválila odložení projednání bodu č. 4. Zřízení věcného břemene do pozemku parc. č. 232/2
v kat. území Slatiňany
1149/89/2017/RMS
schválila změnu zadávací dokumentace č. 1 zakázky s názvem: „Svoz směsného
komunálního odpadu z města Slatiňany", a to ve věci úpravy předpokládané hodnoty veřejné
zakázky, ve znění zprávy č. 5/89
1150/89/2017/RMS
na základě § 122 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a v souladu s nařízením vlády
č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, určila s účinností
od 1. 11. 2017 plat řediteli Základní školy Slatiňany, Základní umělecké školy Slatiňany,
ředitelce Školní jídelny Slatiňany a ředitelce Mateřské školy Slatiňany, ve znění zprávy
č. 6/89
1151/89/2017/RMS
1. schválila vyřazení neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města Slatiňany ve znění
zprávy č. 7/89
2. určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci
neupotřebitelného majetku a určila termín pro předložení likvidačního protokolu o fyzické
likvidaci na 31. 12. 2017 ve znění zprávy č. 7/89
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1152/89/2017/RMS
schválila odložení projednání bodu č. 8. Udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 8/2016 pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Slatiňany na dodávky elektřiny a zemního
plynu pro město Slatiňany a jím zřizované příspěvkové organizace
1153/89/2017/RMS
schválila 22. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2017 v příjmové
části na 72.398.833,99 Kč (dorovnáno financováním příjmů 37.746.931,16 Kč) a ve výdajové
části 106.158.265,15 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč) ve znění zprávy
k 22. rozpočtovému opatření č. 9/89
1154/89/2017/RMS
schválila přesun části investičního příspěvku města Slatiňany příspěvkové organizaci
Základní škola Slatiňany z položky zateplení budovy ve výši 40.000,-Kč do položky
klimatizace na nutné technické opatření pro výměnu vzduchu v hudebně Základní školy
Slatiňany
1155/89/2017/RMS
1. vzala na vědomí žádost pan Pavla Vojáčka ze dne 6. 10. 2017 o umístění odrazového
zrcadla a dopravní značky se sníženou rychlostí v ul. Podskála, obec Slatiňany
2. udělila souhlas s umístěním odrazového zrcadla a dopravní značky se sníženou rychlostí
v ul. Podskála, obec Slatiňany na náklady žadatele pana Pavla Vojáčka a po projednání
s příslušnými orgány státní správy
3. uložila MěÚ zjistit možnost umístění dopravní značky se sníženou rychlostí v ul. Podskála,
obec Slatiňany
1156/89/2017/RMS
uložila MěÚ Slatiňany zjistit možnost umístění odrazového zrcadla na křižovatce
ul. Svatojánská a místní komunikace na pozemku parc. č. 350 v k.ú. Škrovád
1157/89/2017/RMS
schválila zrušení části chodníku o šířce 1,2m a délce 13m na pozemku parc.č. 439/6
v k.ú. Kunčí před domem č.p.52 v místní části Kunčí obec Slatiňany
1158/89/2017/RMS
1. vzala na vědomí nabídku na odkoupení pozemkové parcely č. 214/2 a části pozemkové
parcely č. 214/1 v kat. území Slatiňany dotčených plánovanou stavbou veřejného osvětlení
v ulici Švermova ve Slatiňanech za cenu 200,- Kč/m2
2. pověřila MěÚ zjištěním ceny obvyklé předmětných pozemkových parcel č. 214/2
a č. 214/1 v kat. území Slatiňany
1159/89/2017/RMS
schválila úpravu podmínek soutěže „Dodávka multifunkčního vozidla“ a to prodloužení jeho
dodávky na dvanáct týdnů
1160/89/2017/RMS
souhlasila s přijetím daru ve výší 5.000,- Kč od firmy Oldřich Bujnoch za největší účast
v soutěži běhu v Chrudimi pro Základní školu Slatiňany na nákup sportovních potřeb.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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