USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 106/2014
konané dne 20. října 2014
Rada města Slatiňany
1566/106/2014/RMS
schválila návrh programu 106. schůze rady města Slatiňany
1567/106/2014/RMS
1) schválila uzavření Dodatku č. 4 Veřejnoprávní smlouvy s Městem Chrudim,
schválené usnesením Rady města Slatiňany č. 60/2005 ze dne 26. srpna 2005,
ve znění zprávy č. 1/106
2) pověřila uzavřením Dodatku č. 4 Veřejnoprávní smlouvy s Městem Chrudim,
schválené usnesením Rady města Slatiňany č. 60/2005 ze dne 26.srpna 2005,
starostu MVDr. Ivana Jeníka za podmínek ve znění zprávy č. 1/106
1568/106/2014/RMS
udělila souhlas se zřízením užívacího práva (s podnájmem) nebytových prostor
v domě služeb č.p. 771 v ul. T. G. Masaryka ve Slatiňanech České spořitelně, a. s.,
se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, ve znění zprávy č. 2/106
1569/106/2014/RMS
1) rozhodla uzavřít smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny pro realizaci stavby – Kompostárna
Škrovád za podmínky zajištění finančních prostředků, ve znění zprávy č. 3/106
2) pověřila uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny pro realizaci stavby – Kompostárna
Škrovád starostu města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění finančních
prostředků, ve znění zprávy č. 3/106
1570/106/2014/RMS
1) rozhodla uzavřít smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie z důvodu realizace chodníku v ulici Schmoranzova
ve Slatiňanech s a. s. ČEZ Distribuce se sídlem Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín za podmínky zajištění finančních prostředků,
ve znění zprávy č. 4/106
2) pověřila uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie z důvodu realizace chodníku v ulici Schmoranzova
ve Slatiňanech s a. s. ČEZ Distribuce se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, 405 02 Děčín starostu města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění
finančních prostředků, ve znění zprávy č. 4/106
1571/106/2014/RMS
1) schválila uzavření Smlouvy č. 14183964 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí se Státním
fondem životního prostředí se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
IČ 00020729 na akci „Kompostárna Slatiňany“ ve znění zprávy č. 5/106
2) pověřila uzavřením Smlouvy č. 14183964 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
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životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí se Státním
fondem životního prostředí se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
IČ 00020729 na akci „Kompostárna Slatiňany“ starostu MVDr. Ivana Jeníka
ve znění zprávy č. 5/106
3) schválila přijetí dotace ve výši 1,295.910,00 Kč od Ministerstva životního prostředí
ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
identifikační číslo EDS: 115D242001965 ve znění zprávy č. 5/106
1572/106/2014/RMS
vzala na vědomí nabídku od společnosti NEXTLAN s.r.o., Tovární 1112, 537 01
Chrudim na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rozšíření městského kamerového
systému ve Slatiňanech – II. etapa Bonet, za podmínky zajištění dofinancování, ve
znění zprávy č. 6/106
1573/106/2014/RMS
schválila 17. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města
Slatiňany na rok 2014 v příjmové části na 58.102.989,88 Kč (dorovnáno
financováním příjmů 7.183.823,45 Kč) a ve výdajové části 61.022.113,33 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 4.264.700,-) ve znění zprávy k 17. rozpočtovému
opatření č. 7/106
1574/106/2014/RMS
vzala na vědomí vypsání termínu o přijímání dotací na budování kanalizace
v Trpišově.
1575/106/2014/RMS
vzala na vědomí vyhlášení dotačních titulů na výstavu bytů
1576/106/2014/RMS
souhlasila s vybudováním sprchového koutu v DPS bytu č. 12 za těchto podmínek:
- ověření technické proveditelnosti budování sprchového koutu
- prověření zachování hygienických podmínek bytu po vybudování sprchového koutu
- vyřešení ponechání vestavěného sprchového koutu po ukončení nájemní smlouvy
- prověřit, nedojde-li vybudováním sprchového koutu k porušení udržitelnosti projektu
zateplení budovy
- prověřit, nedojde-li k porušení zachování podmínek bydlení
1577/106/2014/RMS
vzala na vědomí žádost českého svazu rybářů MO Slatiňany
o vypuštění rybníka Mazánek k 1.11.2014 z důvodu slovení rybí obsádky. Po odlovení
bude rybník hned napouštěn
1578/106/2014/RMS
vzala na vědomí upozornění na nedostatečné osvětlení v ul. Schmoranzova.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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