USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 4/2010
konané dne 6. prosince 2010
Rada města Slatiňany:
35/4/2010/RMS
schválila rozšířený návrh programu 4. schůze rady města Slatiňany
36/4/2010/RMS
schválila pouţití fondu odměn Základní umělecké školy Slatiňany ve výši 15.217,- Kč na odměny a mzdy
37/4/2010/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v poţární ochraně na výdaje jednotky
sboru dobrovolných hasičů s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822,
ve znění zprávy 2/4
2. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v poţární ochraně na výdaje jednotky
sboru dobrovolných hasičů s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822,
starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy 2/4
38/4/2010/RMS
stanovila výši nájemného 39,66 Kč/1m2 pro byty v č. p. 765, Farská ulice ( Dům s pečovatelskou sluţbou ve
Slatiňanech )
39/4/2010/RMS
1. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 15 v DPS Slatiňany, Farská 765 účinností od 7. 12. 2010,
ve znění zprávy č. 4/4
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 15 v DPS Slatiňany, Farská
765, ve znění zprávy č. 4/4
40/4/2010/RMS
vzala na vědomí kontrolní zprávu SIBP nad stavem BOZP v Mateřské škole Slatiňany
41/4/2010/RMS
vzala na vědomí nabídku na vyuţití mobilních domů, ve znění zprávy č. 6/4
42/4/2010/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy, o nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 765, ul. Farská ve Slatiňanech, dohodou
ke dni 30. 11. 2010 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad, ve znění zprávy č. 7/4
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením Dohody o ukončení nájmu bytu č. 10 v č.p. 765, ul. Farská ve
Slatiňanech ke dni 30.11.2010 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad, ve znění zprávy č. 7/4
43/4/2010/RMS
1. schválila změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízení stavby
uzavřenou dne 16. 02. 2010 mezi městem Slatiňany, se sídlem T. G. Masaryka 36, IČ 00270920, jako budoucím
povinným, VČP Net s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Praţská třída 485, zastoupeným na základě plné moci
poskytovatelem RWE Distribuční sluţby s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, jako budoucím oprávněným
2. schválila změnu smlouvy o budoucí smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízení stavby
uzavřenou dne16.02.2010 mezi městem Slatiňany, se sídlem T. G. Masaryka 36, IČ 00270920, jako budoucím
povinným jako investorem
44/4/2010/RMS
1. schválila uzavření Koncesní smlouvy o provozování vodohospodářského majetku a zajištění jeho správy
s Vodárenskou společností Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ 27484211,
ve znění zprávy č. 9/4
2. pověřila uzavřením Koncesní smlouvy o provozování vodohospodářského majetku a zajištění jeho správy
s Vodárenskou společností Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ 27484211 starostu MVDr. Ivana
Jeníka, ve znění zprávy č. 9/4

45/4/2010/RMS
schválila 18. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2010 v příjmové části na 54.212.177,24
Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.776.640,- Kč) a ve výdajové části 52.770.117,24 Kč (dorovnáno
financováním výdajů 5.218.700,-) ve znění zprávy k 18. rozpočtovému opatření č. 10/4
46/4/2010/RMS
schválila podání Ţádosti o prodlouţení platnosti manipulačního a provozního řádu pro rybníky „Mazánek a
Návesní“ v k.ú. Kunčí, ve znění zprávy 11/4
47/4/2010/RMS
1. schválila uzavření Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě o zajištění veřejné infrastruktury pro výstavbu rodinných
domků v k.ú. Slatiňany, ul. Sečská, ve znění zprávy č. 12/4
2. pověřila uzavřením Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě o zajištění veřejné infrastruktury pro výstavbu rodinných
domků v k. ú. Slatiňany, ul. Sečská, uzavřené
48/4/2010/RMS
1. schválila uzavřít dodatek pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a.s., ve věci pojištění přečerpávacích
stanic kanalizace ve Škrovádě
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a.s., ve
věci pojištění čerpacích stanic kanalizace ve Škrovádě
49/4/2010/RMS
určila na základě § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 222/2009 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, s účinností od 1.12.2010 plat ředitelce Mateřské školy Slatiňany Haně Rudové ve znění zprávy č. 14/4
50/4/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 274/2009 (č.S/5000011/056000209/001/2010) na zajištění odvozu
a uloţení směsného komunálního odpadu uzavřené dne 22. 12. 2009 se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o., se sídlem Praţská 1321/38 a, Praha (provozovna Čáslav), a to ve věci prodlouţení doby
platnosti smlouvy od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, ve znění zprávy č.15/4,
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 274/2009
(č. S/5000011/056000209/001/2010) na zajištění odvozu a uloţení směsného komunálního odpadu uzavřené dne
22. 12. 2009 se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., se sídlem Praţská 1321/38 a, Praha
(provozovna Čáslav), ve znění zprávy č.15/4
51/4/2010/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit Program 2. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 1/2
52/4/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VCES-4615/5097 na stavbu „Rekonstrukce domu č. p. 66 –
Švýcárna Slatiňany“ ve znění zprávy č. 17/4
2. pověřila uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. VCES-4615/5097 na stavbu
„Rekonstrukce domu č. p. 66 – Švýcárna Slatiňany“ starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 17/4
53/4/2010/RMS
vzala na vědomí čerpání dovolené ředitele ZUŠ Slatiňany Petra Šotty ve dnech 6. - 12. prosince 2010
54/4/2010/RMS
schválila bezplatné zapůjčení prostor Společenského domu ve Slatiňanech od 18. 12. 2010 do 19. 12. 2010 jako,
šatní a zkušební prostory hostujícího souboru Vycpálkovci Praha a souboru Formani Slatiňany
55/4/2010/RMS
pověřila Mgr. Milana Chalupníka k projednání termínu předání pamětní stuhy Tělocvičné jednotě Sokola
Slatiňany.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

