USNESENÍ
z 16. schůze rady města Slatiňany
ze dne 27. dubna 2015
Rada města Slatiňany
182/16/2015/RMS
schválila návrh programu 16. schůze rady města Slatiňany
183/16/2015/RMS
schválila provozní řád Kompostárny Slatiňany – malého zařízení ve znění zprávy č. 1/16
184/16/2015/RMS
1) rozhodla uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy č. 200/2004 o pronájmu pozemku
uzavřenou dne 17. 9. 2004 se státní příspěvkovou organizací Národní hřebčín Kladruby nad
Labem (nástupnickou organizací za Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p.), se sídlem
Kladruby nad Labem 1, 533 45 Kladruby nad Labem, a to ke dni 31. 5. 2015, ve znění zprávy
č. 2/16
2) rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu na tyto pozemky, pozemkové parcely: část
parc. č. 525/20, část parc. č. 534/18, část parc. č. 695/4 a parc. č. 581/1 v kat. území Slatiňany,
parc. č. 242/3 v kat. území Škrovád a parc. č. 316/43, č. 144/1, č. 137/1, č. 76/36, č. 53,
č. 50/1, č. 50/3, č. 76/1, č. 137/11, č. 211, č. 502/2, č. 76/37, č. 76/38, č. 502/1, č. 501/1,
č. 46/9, č. 76/40, č. 136/2, č. 145, č. 154, č. 383, č. 384/17 a č. 511/5 v kat. území Trpišov,
všechny pozemky o celkové výměře 12,3676 ha, s Národním hřebčínem Kladruby nad
Labem, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Kladruby nad Labem 1, 533 45 Kladruby
nad Labem, a to s účinností od 1. 6. 2015, ve znění zprávy č. 2/16
185/16/2015/RMS
schválila zpevnění části pozemkové parcely č. 189/42 v kat. území Slatiňany, užívané jako
sjezd a přístup k domu, a to na vlastní náklady žadatele za těchto podmínek:
pozemek bude zpevněn šedou zámkovou dlažbou ve tvaru „I“ o tloušce 8 cm
pro pojízdnou část a 6 cm pro přístupový chodník,
zpevněná plocha bude ze stran ohraničena šedými zahradními obrubníky o velikosti
80x250 mm, tyto budou položeny v úrovni zpevněné plochy a
zpevnění bude provedeno v rozsahu situačního nákresu, který je nezbytnou součástí
tohoto souhlasu
ve znění zprávy č. 3/16
186/16/2015/RMS
1) schválila vyřazení a prodej neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města Slatiňany
ve znění zprávy č. 4/16
2) určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci
neupotřebitelného majetku a určila termín pro předložení likvidačního protokolu o fyzické
likvidaci na 29.5.2015 ve znění zprávy č. 4/16
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187/16/2015/RMS
schválila Smlouvu o plnění povinné školní docházky v Základní škole Slatiňany zřízené
městem Slatiňany, o poskytnutí finančního plnění na částečnou úhradu neinvestičních výdajů
této školy, o plnění školního stravování ve Školní jídelně Slatiňany zřízené městem Slatiňany
a o poskytnutí finančního plnění na částečnou úhradu neinvestičních výdajů této školní
jídelny s obcemi, jejichž děti navštěvují ZŠ a ŠJ Slatiňany ve znění zprávy č. 5/16
188/16/2015/RMS
schválila způsob zadání, seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek,
seznam společností, které budou osloveny se žádostí k předložení cenové nabídky na stavební
zakázku města malého rozsahu – Nové osvětlení knihovny MěÚ Slatiňany ve znění zprávy
č. 6/16
189/16/2015/RMS
schválila 8. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2015 v příjmové
části na 54.080.332,75 Kč (dorovnáno financováním příjmů 6.705.900,- Kč) a ve výdajové
části 56.798.732,75 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy
k 8. rozpočtovému opatření č. 7/16
190/16/2015/RMS
vzala na vědomí žádost, ohledně souhlasného stanoviska ke koupi bytu č. 7 čp. Družstevní
724, 53821 Slatiňany a doporučí zastupitelstvu města, aby na jeho dalším zasedání projednalo
schválení jeho prodeje
191/16/2015/RMS
schválila zveřejnění výkazu pro hodnocení plnění finančního rozpočtu čtvrtletně
elektronickou formou na stránkách města
192/16/2015/RMS
schválila bezplatné použití WC a el. přípojky pro pořádání pálení čarodějnic JPO Trpišov
193/16/2015/RMS
1) vzala na vědomí zaslat dopis na ŘSD ve věci bezpečnějšího odbočování ve směru na
Kunčí – vlevo
2) pověřila MěÚ zasláním dopisu na ŘSD ve věci bezpečnějšího odbočování ve směru na
Kunčí – vlevo

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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