USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 12/2015
konané dne 16. března 2015
Rada města Slatiňany
142/12/2015/RMS
schválila rozšířený návrh programu 12. schůze rady města Slatiňany o revokaci
usnesení č. 131/11/2015/RMS
143/12/2015/RMS
1) schválila pořadí nabídek pro výběr dodavatele osobního automobilu pro DPS
Slatiňany:
1. FRANCE CAR s.r.o., Bratří Štěfanů 978/81a, Slezské předměstí,
500 Hradec Králové, IČ 25281232
2. Boháč Milan s.r.o., Obce Ležáků 814, 537 01 Chrudim, IČ 25999966 ve znění
zprávy č. 1/12
2) rozhodla uzavřít smlouvu na dodávku osobního automobilu pro DPS Slatiňany
se společností: FRANCE CAR s.r.o., Bratří Štěfanů 978/81a, Slezské předměstí,
500 03 Hradec Králové, IČ 25281232, za podmínky zajištění finančních prostředků
ve znění zprávy č. 1/12
144/12/2015/RMS
schválila 5. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2015
v příjmové části na 53.236.700,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.796.800,- Kč)
a ve výdajové části 54.046.000,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-)
ve znění zprávy k 5. rozpočtovému opatření č. 2/12
145/12/2015/RMS
1) schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě na části (cca 25 bm) pozemkové
parcely č. 65/1 v kat. území Škrovád, které bude spočívat v právu vlastníka inženýrské
sítě zřídit, provozovat a udržovat na předmětné části pozemkové parcely přípojku
dešťové kanalizace. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 50,- Kč/bm
přípojky + DPH v zákonné výši ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, ve znění zprávy č. 3/12
2) schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu a konkrétní smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na části (cca 25 bm) pozemkové parcely č. 65/1
v kat. území Škrovád pro přípojku dešťové kanalizace se stavebníkem a budoucím
vlastníkem předmětné přípojky, ve znění zprávy č. 3/12
146/12/2015/RMS
1) neschválila úpravu 2 ks břízy bělokoré na pozemku parc. č. 770 v katastrálním
území Slatiňany ve znění zprávy č. 4/12
2) neschválila podání žádosti o povolení kácení 2 ks břízy bělokoré na pozemku
parc. č. 770 v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 4/12
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147/12/2015/RMS
1) schválila revokaci usnesení č. 131/11/2015/RMS
2) schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2015 určeného
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
3) schválila dotaci pro T. J. Sokol Slatiňany zvýšit o15.000,- Kč, celkem tedy
45.000,- Kč
148/12/2015/RMS
schválila provedení výběrového řízení na provedení zkoušky pevnosti a stability
stožárů veřejného osvětlení ve Slatiňanech Rochovou metodou
149/12/2015/RMS
pověřila MěÚ provést inventarizaci chat v lokalitě Borek včetně výměr, zastavěných
a užívaných ploch, na pozemcích města
150/12/2015/RMS
schválila do fondu starosty 50ks knížek
„Nasavrcké panství a slatiňanští Auerspergové“.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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