USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 104/2014
konané dne 15. září 2014
Rada města Slatiňany
1536/104/2014/RMS
schválila rozšířený návrh programu 104. schůze rady města Slatiňany

1537/104/2014/RMS
1) schválila nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu –
Revitalizace aleje Kaštanka – II. etapa od společnosti Zahrada Harta, s.r.o., Voštice
129, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění zprávy č. 1/104
2) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města malého rozsahu – Revitalizace
aleje Kaštanka – II. etapa, se společností Zahrada Harta, s.r.o., Voštice 129, 566 01
Vysoké Mýto, ve znění zprávy č. 1/104
3) pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města malého rozsahu –
Revitalizace aleje Kaštanka – II. etapa, se společností Zahrada Harta, s.r.o., Voštice
129, 566 01 Vysoké Mýto, starostu města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy
č. 1/104
1538/104/2014/RMS
schválila prominutí vstupného do Interaktivního muzea Švýcárna pro dětské
účastníky mezinárodního folklorního festivalu Tradice
na den 5. 11. 2014 ve znění zprávy č. 2/104
1539/104/2014/RMS
schválila ve druhém kole poskytnutí finančního příspěvku – grantu organizacím, které
mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich
existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany
nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:
Příjemce
Junák Slatiňany

5.000

ROBI

6.000

SDH Slatiňany

6.000

Český rybářský svaz

6.000

Myslivecká společnost Slatiňany

4.000

Myslivecká společnost Kochánovice

4.000

Český svaz chovatelů –

5.000

JK PABLO

6.000

1

Svaz diabetiků ČR –

9.000

Římskokatolická farnost

9.000

Svaz tělesně postižených ČR

4.000

Klub českých turistů

4.000

Okrašlovací spolek Škrovád

4.000

Včelaři

4.000

Vraníci

1.000

Charita Č.Kostelec

0

Atletický klub Spartak Slatiňany

8.000

Boii, z.s.

3.000

Soukromý šipkařský klub

0

za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 3/104
1540/104/2014/RMS
1) schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.261/2011 na byt,
o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od 21.9.2014 do 20.9.2015 ve znění zprávy
č. 4/ 104
2) pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě č. 261/2011, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od 21.9.2014 do
20.9.2015 ve znění zprávy č. 4/104
1541/104/2014/RMS
1) schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě
č. p. 287 v ulici Tyršova ve Slatiňanech Dětskému folklórnímu souboru Sejkorky,
T. J. Sokol Slatiňany, a to dne 5. 11. 2014 od 7:30 do 21:00 hodin, jako zázemí pro
účinkující na koncertech v rámci folklórního festivalu Tradice Evropy, ve znění
zprávy č. 5/104
2) schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287
v ulici Tyršova ve Slatiňanech Národopisnému souboru Formani Slatiňany,
a to ve dnech 19. 12. 2014 od 18:30 hodin - 21. 12. 2014 do 11:00 hodin, jako zázemí
pro účinkující na 11. vánočním pořadu, ve znění zprávy č. 5/104
1542/104/2014/RMS
schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bělokoré na pozemku
parc. č. 131/15 v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 6/104
vazala na vědomí informaci o podání žádosti o pokácení 2 ks hrušní na pozemku parc.
č. 588/7 v katastrálním území Slatiňany a 2 ks akátu a 2 ks javoru na pozemcích parc.
č. 581/1 a 581/2 v katastrálním území Slatiňany z důvodu havarijního stavu těchto
stromů
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1543/104/2014/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu, seznam členů komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam společností, které budou osloveny se
žádostí k předložení cenové nabídky na stavební zakázku města malého rozsahu –
Vybudování plochy pro parkování osobních automobilů na dvoře MěÚ Slatiňany ve
znění zprávy č. 7/104
1544/104/2014/RMS
1) schválila ukončení nájemní smlouvy o nájmu bytu dohodou ke dni 30.září 2014, na
základě podané žádosti, za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad ve
znění zprávy č.8/104
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením Dohody o ukončení nájmu bytu
za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad ve znění zprávy č. 8 /104
1545/104/2014/RMS
schválila 15. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2014
v příjmové části na 57.306.097,15 Kč (dorovnáno financováním příjmů
7.454.923,45 Kč) a ve výdajové části 60.496.320,60 Kč (dorovnáno
financováním výdajů 4.264.700,-) ve znění zprávy k 15. rozpočtovému opatření
č. 9/104
1546/104/2014/RMS
1) schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 4.9.2014 na dodávku
technologie pro kompostárnu Slatiňany se společností Cerea, a.s., Dělnická 384,
531 25 Pardubice, IČ 46504940 ve znění zprávy č. 10/104
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě
ze dne 4.9.2014 na dodávku technologie pro kompostárnu Slatiňany se společností
Cerea, a.s., Dělnická 384, 531 25 Pardubice, IČ 46504940 ve znění zprávy č. 10/104
1547/104/2014/RMS
schválila použití části investičního fondu ve výši 17.715,60 Kč na dofinancování šaten
v Základní škole Slatiňany
1548/104/2014/RMS
schválila projektové dokumentace ulic Havlíčkova, Klášterní a křižovatek ulic
Klášterní a Tyršova ve Slatiňanech. Veřejné osvětlení se bude řešit samostatně.
1549/104/2014/RMS
vzala na vědomí pořádání Dne Afriky Junákem Slatiňany v sobotu 11.10.2014
od 14.00 hod. v areálu ZUŠ a parčíku před Základní školou Slatiňany.
1550/104/2014/RMS
doporučila budoucímu Zastupitelstvu města Slatiňany schválit v případě naplnění
položky 1351 výherní hrací přístroje a položky 1355 odvod z loterií částku ve výši
35.000,-Kč pro SK Spartak o.s. Slatiňany jako dofinancování činnosti v rámci 2. kola
grant. žádostí.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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