USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 38/2012
konané dne 6. února 2012
Rada města Slatiňany:
545/38/2012/RMS
schválila návrh rozšířeného programu 38. schůze rady města Slatiňany
546/38/2012/RMS
schválila pozvání na jednání rady města Slatiňany zástupce firmy Granplast s.r.o., se sídlem Staré Ždánice 208,
533 44 Staré Ždánice.
547/38/2012/RM
1. schválila podání žádosti o pokácení 2 ks jasanu ztepilého na pozemku parc. č. 496/20 v katastrálním území
Trpišov ve znění zprávy č.1/38
2. neschválila podání žádosti o pokácení 1 ks lípy srdčité na pozemku parc. č.618/1 v katastrálním území
Slatiňany ve znění zprávy č. 1/38
3. vzala na vědomí dopis č.j.0588/12/OVŽP ve znění zprávy č. 1/38
4. zamítla žádost č.j.0588/12/OVŽP (Reklamace vašeho rozhodnutí č.479/33/2011/RMS) ve znění zprávy č. 1/38
548/38/2012/RMS
neschválila bezplatné umístění reklamní plachty o rozměrech cca 2,5 m x 0,8 m na plot u kruhového objezdu
ve Slatiňanech společnosti Balon klub Chrudim s.r.o., se sídlem Rabštejn 19, Rabštejnská Lhota a doporučila
najít jiné vhodné místo ve znění zprávy č. 2/38
549/38/2012/RMS
schválila zřízení sjezdu z místní komunikace na pozemkové parcele č. 271/7 v kat. území Slatiňany na sousední
pozemkovou parcelu č. 276/128 v katastrálním území Slatiňany v ulici Ke Garážím. V případě znečištění či
poškození komunikace v průběhu výstavby a provozu truhlárny uhradí investor veškeré náklady vynaložené
městem Slatiňany na potřebné opravy či úklid komunikace nebo na základě dohody s městem Slatiňany
komunikaci opraví a uklidí na vlastní náklady, ve znění zprávy č. 3/38
550/38/2012/RMS
1. schválila uzavření dodatku č. M01/2012 ke smlouvám o využití programového vybavení – Projekt: CISPAM (Personalistika a Mzdy) mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany a firmou PORS
software a.s., Na Valech 176, 537 01 Chrudim 2 ve znění zprávy č. 4/38
2. pověřila uzavřením dodatku č. M01/2011 ke smlouvám o využití programového vybavení – Projekt: CISPAM (Personalistika a Mzdy) a CIS-EMA (Evidence majetku) mezi městem Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538
21 Slatiňany a firmou PORS software a.s., Na Valech 176, 537 01 Chrudim 2, starostu MVDr. Ivana Jeníka
ve znění zprávy č. 4/38
551/38/2012/RMS
schválila Výroční zprávu za rok 2011 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění zprávy č. 5/38
552/38/2012/RMS
1. zrušila usnesení č. 542/37/2012 ze dne 1. února 2012 o podání 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. požádala stavební úřad MěÚ Slatiňany zapracovat do rozhodnutí o změně užívání části stavby bývalé
klempířské dílny v areálu První stavební a.s. Chrudim ve Slatiňanech podmínku, že venkovní plochy nebudou
užívány k uskladnění zpracovávaných odpadů.
3. rozhodla vzdát se práva odvolání v řízení u stavebního úřadu MěÚ Slatiňany ve věci změny užívání části
stavby bývalé klempířské dílny v areálu První stavební a.s. Chrudim ve Slatiňanech.
4. pověřila místostarostu Vítězslava Kolka podpisem práva vzdání se odvolání v této věci.

553/38/2012/RMS
rozhodla nevypisovat konkurz na ředitele Základní umělecké školy Slatiňany a školní jídelny Slatiňany a
pověřila Mgr. Milana Chalupníka projednáním připomínky Rady města Slatiňany s ředitelem Základní
umělecké školy a Školní jídelny Slatiňany.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

