USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 109/2010
konané dne 30. srpna 2010
Rada města Slatiňany:
1511/109/2010/RMS
schválila návrh programu jednání
1512/109/2010/RMS
1. vydala stanovisko města k výstavbě obchvatu a protipovodňového opatření ve znění zprávy č. 1/109
2. uložila MěÚ Slatiňany zaslat stanovisko města k výstavbě obchvatu a protipovodňového opatření
ministru dopravy ČR, Správě Pardubice Ředitelství silnic a dálnic ČR a hejtmanovi Pardubického kraje,
ve znění zprávy č. 1/109
1513/109/2010/RMS
1. schválila uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním
zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ 48133981 (SZIF), regionálním
odborem SZIF Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové, ve znění zprávy č. 2/109
2. zmocnila Ing. Vladimíra Rašína, vedoucího hospodářsko-správního odboru městského úřadu Slatiňany
k uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským
intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ 48133981 (SZIF), regionálním odborem
SZIF Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové, ve znění zprávy č. 2/109
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka k udělení plné moci Ing. Vladimíru Rašínovi, vedoucímu
hospodářsko správního odboru městského úřadu Slatiňany k uzavření Dohody o poskytnutí dotace z
Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00
Praha 1, IČ 48133981 (SZIF), regionálním odborem SZIF Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810, 500
02 Hradec Králové, ve znění zprávy č. 2/109
1514/109/2010/RMS
1. schválila uzavření darovací smlouvy s městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město,
752 01 Kojetín, ve znění zprávy č. 3/109
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením darovací smlouvy s městem Kojetín, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, ve znění zprávy č. 3/109
1515/109/2010/RMS
1. schválila konání veřejné sbírky podle Zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách na pomoc obcím
postižených záplavami v srpnu 2010 v období od vydání kladného stanoviska krajského úřadu
do 10. října 2010
2. stanovila podmínky veřejné sbírku na pomoc obcím postižených záplavami v srpnu 2010 v období od
vydání kladného stanoviska krajského úřadu do 10. října 2010, ve znění zprávy č. 4/108
3. určila, že výtěžek veřejné sbírky bude zaslán obci Bílý Kostel nad Nisou
4. určila Ing. Vladimíra Rašína, vedoucího hospodářsko správního odboru městského úřadu Slatiňany,
jako osobu oprávněnou jednat ve věci veřejné sbírky
1516/109/2010/RMS
schválila 10. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2010 v příjmové části na
52.333.830,04 Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.776.640,- Kč) a ve výdajové části 50.891.770,04
Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.218.700,-) ve znění zprávy k 10. rozpočtovému opatření č. 5/109
1517/109/2010/RMS
1. projednala hospodaření města Slatiňany za 1 – 6/2010
2. vzala na vědomí výsledek hospodaření města Slatiňany za 1 – 6/2010

1518/109/2010/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-6/2010
1519/109/2010/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1 -6/2010
1520/109/2010/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1 -6/2010
1521/109/2010/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-6/2010
1522/109/2010/RMS
vydala Návštěvní řád veřejně přístupného sportoviště ve znění zprávy č. 11/109
1523/109/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách provedení stavby na stavební akci – Chodník podél silnice
III/34022 Sečská ulice, Slatiňany ve znění zprávy č. 12/109
2. pověřila uzavřením smlouvy o podmínkách provedení stavby na stavební akci – Chodník podél silnice
III/34022 Sečská ulice, Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 12/109
1524/109/2010/RMS
jmenovala na základě vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu:
„Obnova příměstské zeleně – Třešňovka ve Slatiňanech“
1. komisi pro otevírání obálek ve složení:
Mgr. Daniel Vychodil, Veronika Novotná, Antonín Odvárka
Náhradníci: MVDr. Ivan Jeník, Mgr. Ivo Mandys
2. hodnotící komisi
Mgr. Daniel Vychodil, Veronika Novotná, Antonín Odvárka
Náhradníci: MVDr. Ivan Jeník, Mgr. Ivo Mandys
1525/109/2010/RMS
1. vzala na vědomí dopis občanů Kunčí ze dne 22. 8. 2010 o dořešení opravy místní komunikace
2. uložila MěÚ Slatiňany prověřit majetkoprávní vztahy k pozemkům v projednávané lokalitě (cesty
k chatové osadě Škrovád)
1526/109/2010/RMS
1. schválila uzavření sponzorské smlouvy, poskytnutí 17 kusů pracovních oděvů v hodnotě 4.250,-Kč bez
DPH městu Slatiňany za účelem odstraňování škod po povodních
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením sponzorské smlouvy, poskytnutí 17 kusů pracovních
oděvů městu Slatiňany v hodnotě 4.250,-Kč bez DPH za účelem odstraňování škod po povodních od
společnosti AUTOKREDIT, spol. s.r.o., Sokolovská 7, Svobodné Heřmanice
1527/109/2010/RMS
vzala na vědomí zprávu o záplavě ve Slatiňanech, vzniklé 7. srpna 2010
1528/109/2010/RMS
schválila využití prostoru plovárny na akci Základní školy Slatiňany „Prázdniny jsou v čudu hurá do
školy“, akce u příležitosti začátku školního roku dne 7.9.2010 od 14.00 hod.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

