USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 29/2011
konané dne 31. října 2011
Rada města Slatiňany:
413/29/2011/RMS
schválila rozšířený návrh programu 29. schůze rady města Slatiňany
414/29/2011/RMS
projednala dopravní značení v ul. Nerudově
415/29/2011/RMS
schválila 17. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2011 v příjmové části na
52.374.072,42 Kč (dorovnáno financováním příjmů 10.014.423,30 Kč) a ve výdajové části 57.396.595,72 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 4.991.900,-) ve znění zprávy k 17. rozpočtovému opatření č. 1/29
416/29/2011/RMS
schválila upravený odpisový plán na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany,
ve znění zprávy č. 2/29
417/29/2011/RMS
schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany,
ve znění zprávy č. 3/29.
Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci v celkové
výši 2.708.800,- Kč dle rozpisu:
a) na opravu a údržbu 220.000,- Kč
b) na provoz
2.488.800,- Kč
418/29/2011/RMS
1. schválila zvýšení měsíčního nájemného v bytech DPS, Farská 765, 53821 Slatiňany, ve kterých je dosud
nižší nájemné na jednotnou částku 793,-Kč měsíčně.
2. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavíráním dodatků k nájemním smlouvám, upravující výši
nájemného, s nájemníky v DPS, Farská 765, 53821 Slatiňany v bytech č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 a
16.
419/29/2011/RMS
schválila podání žádosti o pokácení 1 ks břízy bělokoré na pozemku parc. č. 613/1 v katastrálním území
Slatiňany ve znění zprávy č. 5/29
420/29/2011/RMS
1. vzala na vědomí cenovou nabídku od společnosti REAL, speciální silniční práce s. r. o., Čechova 805, 538
21 Slatiňany na opravu části chodníku v ulici Nádražní ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 6/29
2. vzala na vědomí cenovou nabídku od Milana Vilčeka, Palackého 61, 537 01 Chrudim na opravu 2. části
chodníku v ulici Vítězství ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 6/29
421/29/2011/RMS
1. schválila uzavření dohody o prodloužení lhůty k šetření pojistné události s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou ve znění zprávy č. 7/29.
2. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o prodloužení lhůty k šetření pojistné
události s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou ve znění zprávy č. 7/29
422/29/2011/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit program 7. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 1/7

423/29/2011/RMS
1. vzala na vědomí nabídky od společností Autosalon Boháč s.r.o., Chrudim, Autosalon Kore Car s.r.o.
Pardubice, Autoprodej Dryml, a.s., Pardubice, AUTO IN, s.r.o. Pardubice a Autocentrum Mercia, a.s.,
Chrudim, na zakázku města – dodání osobního automobilu ve znění zprávy č. 9/29
2. rozhodla o uzavření kupní smlouvy na zakázku města – dodání osobního automobilu se společností KoreCar
s.r.o., Kladská 1088, 500 03 Hradec Králové ve znění zprávy č. 9/29
3. pověřila uzavřením kupní smlouvy na zakázku města – dodávka osobního automobilu se společností
KoreCar s.r.o., Kladská 1088, 500 03 Hradec Králové starostu města MVDr. Ivana Jeníka,
ve znění zprávy č. 9/29
424/29/2011/RMS
schválila použití rezervního fondu Základní školy Slatiňany ve výši 14.871,- Kč na zakoupení sněhové frézy,
ve znění zprávy č.10/29
425/29/2011/RMS
doporučila zastupitelstvu města požádat o převod areálu celní školy za účelem provozování základní školy
zřizované městem a vzdělávacího střediska s možností ubytování zřizovaného městem.
426/29/2011/RMS
schválila bezplatné použití Společenského domu ve Slatiňanech dne 8. listopadu 2011 pro konání DMFF –
Tradice Evropy
427/29/2011/RMS
vzala na vědomí informaci ohledně připomínek nájemníků bytového domu Staré náměstí čp. 832 – 835,
Slatiňany
428/29/2011/RMS
1. vzala na vědomí dopis starosty obce Likávka – Slovenská republika ve věci navázání partnerské spolupráce
2. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeník zasláním odpovědi starostovi obce Likávka – Slovenská
republika
429/29/2011/RMS
1. schválila finanční příspěvek – grant Sportovní unii Chrudimska, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim,
IČ 67438393 ve výši 3.000,- Kč.
2. schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – grantu se Sportovní unií Chrudimska,
V Průhonech 685, 537 03 Chrudim, IČ 67438393
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – grantu se
Sportovní unii Chrudimska, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim, IČ 67438393
430/29/2011/RMS
pověřila zaměstnankyni zařazenou do městského úřadu Slatiňany, k zastupování města Slatiňany ve věci
projednání dědictví

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

