USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 105/2014
konané dne 29. září 2014
Rada města Slatiňany
1551/105/2014/RMS
schválila upravený návrh programu 105. schůze rady města Slatiňany
(zrušení bodu č. 3 - Pacht lesních pozemků)
1552/105/2014/RMS
1) schválila přidělení finančního příspěvku – grantu ve výši 3.000,- Kč, ve znění zprávy
č. 1/105
2) schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – grantu za podmínky
schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 1/105
3) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy
č. 1/105
1553/105/2014/RMS
1) schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 12 v domě č. p. 765, Farská ulice
ve Slatiňanech, s účinností od 1.10. 2014, ve znění zprávy č.2/105
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu
č. 12 v domě č. p. 765, Farská ulice ve Slatiňanech, s účinností od 1. 10. 2014, ve
znění zprávy č.2/105
1554/105/2014/RMS
1) schválila vyřazení a fyzickou likvidaci majetku ve znění zprávy 4/105
2) určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci
tohoto majetku ve znění zprávy č. 4/105
3) určila termín předložení likvidačního protokolu o fyzické likvidaci na 31. 10. 2014
ve znění zprávy č. 4/105
1555/105/2014/RMS
schválila přijetí finančního daru pro ZŠ Slatiňany na dofinancování nákladů spojených
s integrací žáků v celkové výši 15.000,-Kč ve znění zprávy č. 5/105
1556/105/2014/RMS
1) schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks javoru mléč na pozemku
parc. č. 656/1 v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 6/105
2) schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks jírovce na pozemku
parc. č. 590/4 v katastrálním území Slatiňany a doporučuje zachovat torzo, ve znění
zprávy č. 6/105
3) schválila podání žádosti o povolení kácení 2 ks dubu letního na pozemku
parc. č. 590/4 v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 6/105
4) schválila kácení 1 ks smrku omorika na pozemku parc. č. 590/4 v katastrálním
území Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/105
5) bere na vědomí ošetření 1 ks třešně a 1 ks kaštanovníku jedlého na pozemku
parc. č. 590/4 v katastrálním území Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/105
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1557/105/2014/RMS
1) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Rekonstrukce místní
komunikace ve Škrovádu – stavba A (k RD č. p. 154) ve znění zprávy č. 7/105
2) pověřila uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – Rekonstrukce místní
komunikace ve Škrovádu – stavba A (k RD č. p. 154) starostu města MVDr. Ivana
Jeníka, za podmínky zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č.7/105
1558/105/2014/RMS
1) rozhodla uzavřít smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu – Doplnění
veřejného osvětlení v ul. Sečská, Slatiňany s Pardubickým krajem, zastoupený
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se sídlem Pardubice, Doubravice 98,
PSČ 533 53 zastoupené Josefem Novákem, vedoucím oddělení majetkové správy
Chrudim ve znění zprávy č. 8/105
2) pověřila uzavřením smlouvy o právu použití pozemku pro stavbu – Doplnění
veřejného osvětlení v ul. Sečská, Slatiňany s Pardubickým krajem, zastoupený
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se sídlem Pardubice, Doubravice 98,
PSČ 533 53 zastoupené Josefem Novákem, vedoucím oddělení majetkové správy
Chrudim starostu města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 8/105
1559/105/2014/RMS
schválila 16. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok
2014 v příjmové části na 57.428.897,15 Kč (dorovnáno financováním příjmů
7.483.823,45 Kč) a ve výdajové části 60.648.020,60 Kč (dorovnáno financováním
výdajů 4.264.700,-) ve znění zprávy k 16. rozpočtovému opatření č. 9/105
1560/105/2014/RMS
1) schválila žádost ze dne 22. 9. 2014 výměna dlažby v prodejně květin na vlastní
nálady
2) neschválila žádost ze dne 22. 9. 2014 výměna oken u výloh na prodejně květin na
náklady majitele objektu
1561/105/2014/RMS
schválila starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi uvolnění 100 ks knížek Nasavrcké panství
a Slatiňanští Auerspergové pro propagaci města
1562/105/2014/RMS
vzala na vědomí nabídku firmy Stavební a pece, spol. s. r. o. Chrudim
na zabezpečení opěrné zdi v Medunově ulici
1563/105/2014/RMS
1) schválila smlouvu o dílo č. 176/2014 – zadání zajištění výroby a montáže herních
prvků na akci „Herní prvky pro Muzeum Švýcárna“ s firmou TR Antoš, s.r.o.,
se sídlem v Turnově, Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov
2) pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením
smlouvy o dílo č. 176/2014 – zadání zajištění výroby a montáže herních prvků
na akci „Herní prvky pro Muzeum Švýcárna“ s firmou TR Antoš, s.r.o. se sídlem
v Turnově, Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov
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1564/105/2014/RMS
1) schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 24 249,- Kč na činnost
a provoz turistického Infocentra Slatiňany č. OR/14/23204 s Pardubickým krajem
2) pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 24 249,- Kč na činnost
a provoz turistického Infocentra Slatiňany č. OR/14/23204 s Pardubickým krajem
starostu města MVDr. Ivana Jeníka
1565/105/2014/RMS
1) schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000,- Kč
v oblasti kultury na vydání publikace „NASAVRCKÉ PANSTVÍ
A SLATIŇANŠTÍ AUERSPERGOVÉ“ s městem Slatiňany evidenční č. smlouvy
2014/23496 s Pardubickým krajem
2) pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000,- Kč
v oblasti kultury na vydání publikace „NASAVRCKÉ PANSTVÍ
A SLATIŇANŠTÍ AUERSPERGOVÉ“ evidenční č. smlouvy 2014/23496
s Pardubickým krajem starostu města MVDr. Ivana Jeníka.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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