USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 37/2012
konané dne 1. února 2012
Rada města Slatiňany:
538/37/2012/RMS
schválila návrh rozšířeného programu 37. schůze rady města Slatiňany
539/37/2012/RMS
1. schválila „Rozhodnutí o námitkách“ ve věci námitek společnosti Skanska, a.s. při užším výběrovém
řízení, stavební práce na dodavatele akce „Trpišov – splašková kanalizace“ ve znění zprávy č. 1/37
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, podpisem „Rozhodnutí o námitkách“ ve věci námitek
společnosti Skanska, a.s. při užším výběrovém řízení, stavební práce na dodavatele akce „Trpišov –
splašková kanalizace“ ve znění zprávy č. 1/37
540/37/2012/RMS
vzala na vědomí stav majetku k 31. 12. 2011 ve znění písemného materiálu - zpráva HIK
Rada města schválila provedení inventur za rok 2011 a výsledky inventarizace majetku, závazků a
pohledávek města Slatiňany k 31. 12. 2011 ve znění zprávy č. 2/37
541/37/2012/RMS
schválila vyvěšování Tibetské vlajky v roce 2012, 2013, 2014, vždy 10. března na budovu radnice
542/37/2012/RMS
1. rozhodla podat odvolání do Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje – souhlas k provozování
zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním řádem firmě Granplast s.r.o., se sídlem Staré
Ždánice 208, 533 44 Staré Ždánice, IČ: 288 20 215 pro provozovnu Švermova 374 (p.č. 280/2 a st.p.č.
620 k.ú. Slatiňany) 538 21 Slatiňany.
2. nesouhlasí s provozováním zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním řádem firmě
Granplast s.r.o., se sídlem Staré Ždánice 208, 533 44 Staré Ždánice, IČ: 288 20 215 pro provozovnu
Švermova 374 (p.č. 280/2 a st.p.č. 620 k.ú. Slatiňany) 538 21 Slatiňany z důvodu nevhodnosti umístění
provozovny – blízkost Mateřské školy Slatiňany, současně i potenciální zástavby pro bydlení.
Nevhodnost je i ve zvýšení provozu, hlučnosti, rizika zápachu v hustě obydlené oblasti v areálu
543/37/2012/RMS
schválila podání žádosti do 24.2 2012 o grant nadaci OKD v nadačním programu „Pro budoucnost“ –
projekty zlepšující veřejné prostranství dokončení prostranství u hřiště v sídlišti.
544/37/2012/RMS
1. vzala na vědomí informaci o nákladech na energetický audit v Mateřské škole Slatiňany.
2. uložila MěÚ Slatiňany zjistit případné dotační tituly na zateplení Mateřské školy Slatiňany.
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Vítězslav Kolek
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