USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 24/2011
konané dne 5. září 2011
Rada města Slatiňany:
345/24/2011/RMS
schválila rozšířený návrh programu 24. schůze rady města Slatiňany
346/24/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parcely č. 378 o výměře 1 m2 v kat. území
Slatiňany se společností ADIE s.r.o., nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov, ve znění zprávy č. 1/24
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 378
o výměře 1 m2 v kat. území Slatiňany se společností ADIE s.r.o., nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov,
ve znění zprávy č. 1/24
347/24/2011/RMS
schválila odložení projednání bodu č. 2. Zřízení věcného břemena pro stavbu tlakové kanalizace na
pozemkové parc. č. 160/3 v kat. území Slatiňany a zřízení věcného břemena pro kanalizační potrubí na
pozemkové parc. č. 276/2 v kat. území Slatiňany na příští schůzi rady města
348/24/2011/RMS
1. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 4 v domě čp. 835 na Starém náměstí ve
Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po celkovém uvedení bytu do stavu vyhovujícímu obývání.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 4 v domě čp.
835 na Starém náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po celkovém uvedení bytu do
stavu vyhovujícímu obývání.
349/24/2011/RMS
schválila 14. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2011 v příjmové části na
47.835.415,61 Kč (dorovnáno financováním příjmů 6.012.423,30 Kč) a ve výdajové části 48.855.938,91
Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.991.900,-) ve znění zprávy k 14. rozpočtovému opatření č. 4/24
350/24/2011/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit program 6. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 1/6
351/24/2011/RMS
vzala na vědomí cenovou nabídku od pana Milana Vilčeka, Palackého 61, 537 01 Chrudim na opravu
části chodníku v ulici Školská, Slatiňany ve znění zprávy č. 6/24
352/24/2011/RMS
1. schválila nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města – Oprava části chodníku v ulici Vítězství,
Slatiňany, společnosti KONSTRUKT s.r.o. Pražská 800, 500 04 Hradec Králové, ve znění zprávy č. 7/24
2. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku města – Oprava části chodníku v ulici Vítězství,
Slatiňany, se společností KONSTRUKT s. r. o. Pražská 800, 500 04 Hradec Králové za podmínky
zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 7/24.
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na stavební zakázku města – Oprava části chodníku v ulici
Vítězství, Slatiňany, se společností KONSTRUKT s. r. o. Pražská 800, 500 04 Hradec Králové starostu
města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 7/24
353/24/2011/RMS
souhlasila se změnou podmínek žádosti na zametací vůz v rámci Operačního programu životního
prostředí, ve znění zprávy č. 8/24

354/24/2011/RMS
schválila využití areálu plovárny pro uspořádání 3. ročníku neziskové akce pro děti 1. stupně Základní
školy Slatiňany „Prázdniny jsou v čudu“ dne 9. září 2011
355/24/2011/RMS
vzala na vědomí dopisve věci dopravní obslužnosti a jeho návrhy zamítla
356/24/2011/RMS
vzala na vědomí výsledek šetření požáru v bytovém domě na Starém náměstí

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

