USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 6/2010
konané dne 20. prosince 2010
Rada města Slatiňany:
67/6/2010/RMS
schválila návrh rozšířeného programu 6. schůze rady města Slatiňany
68/6/2010/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na částech (celkem 45 m) pozemkové parcely č. 686/1 v kat. území Slatiňany
ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, dotčené dle projektové
dokumentace plánovanou stavbou „Slatiňany – Říště – splašková kanalizace“. Věcné břemeno bude spočívat
v právu města Slatiňany zřídit na předmětných částech pozemku stavbu splaškové kanalizace v rozsahu
vyplývajícím z platného územního a stavebního povolení a právo tuto stavbu provozovat, tj. vjíždět a vstupovat na
dotčenou nemovitost za účelem údržby a oprav stavby. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena stranou
povinnou ve výši 22,50 Kč/m dotčených částí pozemku (tj. dle plánovaného dotčení 45 m odpovídá 1 215,- Kč), ve
znění zprávy č. 1/ 6
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech pozemkové parcely č. 686/1 v kat. území Slatiňany
dotčených plánovanou stavbou „Slatiňany – Říště – splašková kanalizace“ s vlastníkem pozemku zatíženého
věcným břemenem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, zastoupeným Ing.
Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, ve znění zprávy č. 1/6
69/6/2010/RMS
schválila 20. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2010 v příjmové části na 55.122.377,24
Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.776.640,- Kč) a ve výdajové části 53.680.317,24 Kč (dorovnáno
financováním výdajů 5.218.700,-) ve znění zprávy k 20. rozpočtovému opatření č. 2/6.
70/6/2010/RMS
schválila Přílohu č. 2/2010 RMS k vnitřní směrnici č.1/2008 RMS Zásady pro organizování občanských sňatků a
ostatních činností v záležitosti kultury ve znění zprávy č. 3/6.
71/6/2010/RMS
projednala činnost pracovníků údržby a upozornila na zlepšení organizace práce a zvýšení její produktivity,
případně některé práce řešit dodavatelsky. Na příští schůzi rady města předložit návrhy na řešení.
72/6/2010/RMS
uložila svým příspěvkovým organizacím odvod finančních prostředků z jejich investičních fondů do rozpočtu
zřizovatele ve výši odpisů 7 - 12 / 2010 :
Základní škole Slatiňany (ve výši odpisů 7-12/2010)
80.124,- Kč
ZUŠ Slatiňany (ve výši odpisů 7-12/2010)
12.360,- Kč
Školní jídelně Slatiňany (ve výši odpisů 7-12/2010)
27.183,- Kč
Mateřské škole Slatiňany (část odpisů 12/2010)
3.424,- Kč
Celkem
123.091,- Kč
73/6/2010/RMS
1. schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě 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. 6/6
2. pověřila uzavřením Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě o provozování vodohospodářského majetku a zajištění
jeho správy s Vodárenskou společností Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ 27484211starostu
MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 6/6
74/6/2010/RMS
vzala na vědomí informaci o vánočních prázdninách v Mateřské škole Slatiňany ve dnech 23. prosince až 31. prosince 2010

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

