USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 11/2011
konané dne 28. února 2011
Rada města Slatiňany:
144/11/2011/RMS
schválila návrh programu 11. schůze rady města Slatiňany
145/11/2011/RMS
souhlasila se stavbou příjezdových komunikací, parkovacích míst a položení inženýrských sítí na části
pozemku p. č. 113/3, v katastrálním území Škrovád pro vydání souhlasu Pozemkovým fondem ČR
k územnímu řízení a pozdějšímu majetkoprávnímu vypořádání, ve znění zprávy č. 1/11
146/11/2011/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na financování pracovní pozice opatrovník klientů
Domova sociálních služeb Slatiňany ve výši 250.000,-Kč č. OSV/2011/40056 mezi Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,IČ 70892822 a městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36,
538 21 Slatiňany, IČ 00270920, ve znění zprávy č. 2/11
2. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na financování pracovní pozice opatrovník klientů
Domova sociálních služeb Slatiňany ve výši 250.000,-Kč č. OSV/2011/40056 mezi Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 a městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538
21 Slatiňany, IČ 00270920 starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 2/11
147/11/2011/RMS
schválila 3. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2011 v příjmové části na
44.625.700,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.821.300,- Kč) a ve výdajové části 43.455.100,- Kč
(dorovnáno financováním výdajů 4.991.900,-) ve znění zprávy k 3. rozpočtovému opatření č. 3/11.
148/11/2011/RMS
1. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 10 v DPS Slatiňany, Farská 765 účinností
od 1. 3. 2011
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č.10 v DPS
Slatiňany, Farská 765 ve znění zprávy č. 4/11
149/11/2011/RMS
1. schválila uzavření dodatku č. M01/2011 ke smlouvám o využití programového vybavení – Projekt:
CIS-PAM (Personalistika a Mzdy) a CIS-EMA (Evidence majetku) mezi městem Slatiňany, T. G.
Masaryka 36, 538 21 Slatiňany a firmou PORS software a.s., Na Valech 176, 537 01 Chrudim 2
ve znění zprávy č. 5/11.
2. pověřila uzavřením dodatku č. M01/2011 ke smlouvám o využití programového vybavení – Projekt:
CIS-PAM (Personalistika a Mzdy) a CIS-EMA (Evidence majetku) mezi městem Slatiňany, T.G.
Masaryka 36, 538 21 Slatiňany a firmou PORS software a.s., Na Valech 176, 537 01 Chrudim 2,
starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 5/11
150/11/2011/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (celkem cca 41 m) pozemkové parcely č. 189/1 v kat.
území Slatiňany ve vlastnictví Sportovních klubů Spartak Slatiňany, občanské sdružení, Smetanovo
nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 15054861. Věcné břemeno bude spočívat v právu města Slatiňany
zřídit na předmětné části pozemku stavbu, která bude napojena na stávající kanalizační přípojku na
pozemkové parcele č. 189/1 v k. ú. Slatiňany ve vlastnictví SK Spartak Slatiňany, o. s. v rozsahu
vyplývajícím z územního souhlasu 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 jednorázově ve výši 500,- Kč, ve znění zprávy č. 6/11

2. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o
zřízení věcného břemena na části pozemkové parcely č. 189/1 v kat. území Slatiňany dotčené plánovanou
stavbou „Kanalizační přípojka pro objekt městské plovárny“ s vlastníkem pozemku zatíženého věcným
břemenem, Sportovními kluby Spartak Slatiňany, občanské sdružení, Smetanovo nábřeží 556, 538 21
Slatiňany, IČ 15054861, ve znění zprávy č. 6/11
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemena a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na části pozemkové parcely č. 189/1 v kat.
území Slatiňany dotčené plánovanou stavbou „Kanalizační přípojka pro objekt městské plovárny“
s vlastníkem pozemku zatíženého věcným břemenem, Sportovními kluby Spartak Slatiňany, občanské
sdružení, Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 15054861, ve znění zprávy č. 6/11
151/11/2011/RMS
schválila připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a zakoupení vlajky
152/11/2011/RMS
schválila zrušení doskočiště na víceúčelovém hřišti - z technických důvodů
153/11/2011/RMS
schválila úpravu stávajících ploch 707/1, 707/2, 66/1, 66/2 k.ú. Slatiňany (u rybníčku „U Modely“)
včetně úpravy zeleně dle plánu
154/11/2011/RMS
vzala na vědomí zprávu projektového managera DAPHNE ČR Mgr. Záboje Hrázského o postupu prací a
terénním šetřením v lokalitě Třešňovka. Trvá na dodržení projektu a uvedení lokality do stavu, který je
v souladu s projektovou dokumentací a žádá o podání zprávy o nápravě a termínu
155/11/2011/RMS
schválila poskytnutí projektové dokumentace pro podávání nabídek po úhradě nákladů u zakázek nad
100.000,-Kč, zveřejněných prostřednictvím webových stránek města od 100.000,-Kč + DPH
156/11/2011/RMS
vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna Základní školy Slatiňany na den 30. 6. 2011

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

