USNESENÍ
z 90. schůze rady města Slatiňany
ze dne 6. listopadu 2017
Rada města Slatiňany
1161/90/2017/RMS
schválila návrh programu 90. schůze rady města Slatiňany
1162/90/2017/RMS
vzala na vědomí:
1. výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-9/2017
2. výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-9/2017
3. výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-9/2017
4. výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-9/2017
1163/90/2017/RMS
schválila čerpání investičního fondu Školní jídelny Slatiňany ve výši166.375,- Kč na pořízení
objednávacího boxu Bianco a dvou výdejních terminálů gLCD, ve znění zprávy č. 2/90
1164/90/2017/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 87/2010 o nájmu bytu 1 + 1, č. 9 v domě čp. 835 na
Starém náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni převzetí bytu městem Slatiňany bez závad ve
znění zprávy č. 3/90
2. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1 č. 9 v domě čp. 835 na Starém
náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany
bez závad ve znění zprávy č. 3/90
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu 1 + 1,
č. 9 v domě čp. 835 na Starém náměstí ve Slatiňanech ke dni převzetí bytu městem Slatiňany
bez závad a uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 9 v domě čp. 835 na Starém
náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany
bez závad ve znění zprávy č. 3/90
1165/90/2017/RMS
1. schválila uzavření dodatků ke smlouvám číslo 320988751, 320988619, 320988715,
320988695 a 320988939 o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu se
společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37,
PSČ 110 00, IČ 60193492 ve znění zprávy č. 4/90
2. pověřila starostu MVDr. Jeníka uzavřením dodatků ke smlouvám číslo 320988751,
320988619, 320988715, 320988695 a 320988939 o sdružených službách dodávky a odběru
zemního plynu se společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město,
Národní 37, PSČ 110 00, IČ 60193492 ve znění zprávy č. 4/90
1166/90/2017/RMS
schválila bezplatný vstup do Interaktivního muzea Švýcárna na 1. 12. 2017 od 17.00 hodin
ke čtení knihy „Mistr opratí Jiří Kocman“ ve znění zprávy č. 5/90
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1167/90/2017/RMS
schválila 23. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2017 v příjmové
části na 73.272.668,79 Kč (dorovnáno financováním příjmů 37.746.931,16 Kč) a ve výdajové
části 107.032.099,95 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč) ve znění zprávy
k 23. rozpočtovému opatření č. 6/90
1168/90/2017/RMS
1. revokuje usnesení 1077/83/2017/RMS z 83. schůze RM ze dne 21. 8. 2017
2. schválila návrh předloženého řešení veřejného osvětlení v části ulice T. G. Masaryka ve
Slatiňanech od vjezdu do Slatiňan od Chrudimi po komunikaci č. I/37 po stávající veřejné
osvětlení č. 1.73 v rámci projektu – I/37 Chrudim – Slatiňany, zvýšení BESIP. Současně
požaduje, aby projektant prodloužil veřejné osvětlení na křižovatku ulic T. G. Masaryka
a Medunova ve Slatiňanech a změnil typ svítidel na Wow, která jsou schválená RM Slatiňany
1169/90/2017/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o zápůjčce fondu „Papírové betlémy“ s Východočeským
muzeem v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice, IČ 14450542
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o zápůjčce fondu „ Papírové
betlémy“ s Východočeským muzeem v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice,
IČ 14450542
1170/90/2017/RMS
schválila připojení se k prohlášení “Prohlášením zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí
k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.
1171/90/2017/RMS
pověřuje MěÚ Slatiňany ke zpracování urgence řešení úpravy křižovatky ul. Vítězství
a ul. Švermova na MěÚ Chrudim.
1172/90/2017/RMS
doporučuje předložit návrh rozpočtu města na rok 2018 finančnímu výboru k posouzení.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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