USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 40/2012
konané dne 19. března 2012
Rada města Slatiňany:
582/40/2012/RMS
schválila návrh programu 40. schůze rady města Slatiňany se změnou pořadí projednávaných bodů
583/40/2012/RMS
schválila 3. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2012 v příjmové části na
46.139.476,80 Kč (dorovnáno financováním příjmů 9.410.000,- Kč) a ve výdajové části 50.270.376,80 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 5.279.100,-) ve znění zprávy k 3. rozpočtovému opatření č. 1/40
584/40/2012/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 273/2011 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o
souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 26. 10. 2011 se společností EURO-Šarm spol. s r. o., se sídlem
Těšínská 222, Šenov, a to ve věci prodloužení termínu pro uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene,
ve znění zprávy č. 2/40
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 273/2011
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 26. 10. 2011 se
společností EURO-Šarm spol. s r. o., se sídlem Těšínská 222, Šenov, a to ve věci prodloužení termínu pro
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, ve znění zprávy č. 2/40.
585/40/2012/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 0192011 se společností STILT PROTECTS s.r.o., se
sídlem Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice ve znění zprávy č. 4/40
2. pověřila uzavřením dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. 0192011 se společností STILT PROTECTS s.r.o., se
sídlem Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 4/40
586/40/2012/RMS
1. schválila dohodu o ukončení nájmu garáže č. 2 v domě čp. 822, Staré náměstí ve Slatiňanech dle nájemní
smlouvy č. 101/2002 , ke dni převzetí garáže městem Slatiňany bez závad za podmínky schválení prodeje
garáže zastupitelstvem města ve znění zprávy č. 5/40
2. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o ukončení nájmu garáže č. 2 v domě čp.
822, Staré náměstí ve Slatiňanech za podmínky schválení prodeje garáže zastupitelstvem města
ve znění zprávy č. 5/40
3. schválila dohodu o ukončení nájmu garáže č. 3 v domě čp. 822, Staré náměstí ve Slatiňanech dle nájemní
smlouvy č. 109/2010 ke dni převzetí garáže městem Slatiňany bez závad ve znění zprávy č. 5/40
4. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o ukončení nájmu garáže č. 3 v domě čp.
822, Staré náměstí ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 5/40
5. schválila dohodu o ukončení nájmu garáže č. 1 v domě čp. 832, Staré náměstí ve Slatiňanech dle nájemní
smlouvy č. 110/2010 ke dni převzetí garáže městem Slatiňany bez závad ve znění zprávy č. 5/40
6. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o ukončení nájmu garáže č. 1 v domě čp.
832, Staré náměstí ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 5/40
7. schválila dohodu o ukončení nájmu garáže č. 3 v domě čp. 832, Staré náměstí ve Slatiňanech dle nájemní
smlouvy č.108/2011 ke dni převzetí garáže městem Slatiňany bez závad ve znění zprávy č. 5/40
8. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o ukončení nájmu garáže č. 3 v domě čp.
832, Staré náměstí ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 5/40
587/40/2012/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o provádění závodní preventivní péče se společností ESTHEMED
s.r.o. Vrchlického 168, 538 21 Slatiňany, IČ 27547868 ve znění zprávy č. 7/40
2. pověřila uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o provádění závodní preventivní péče se společností
ESTHEMED s.r.o. Vrchlického 168, 538 21 Slatiňany, IČ 27547868 starostu MVDr. Ivana Jeníka
ve znění zprávy č. 7/40

588/40/2012/RMS
1. schválila poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na rok 2012 určeného
organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich
existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce
s městem Slatiňany souvisí:
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ORGANIZACE
Spartak Slatiňany
Sokol Slatiňany
Junák Slatiňany
ROBI
SDH Slatiňany
SDH Trpišov
Český rybářský svaz
Myslivecká společnost Slatiňany
Myslivecká společnost Kochánovice
Český svaz chovatelů –
JK PABLO
Svaz diabetiků ČR –
Spolek historie železniční dopravy
Římskokatolická farnost
Česká abilympijská asociace
Svaz tělesně postižených ČR
Klub českých turistů
FORMANI Slatiňany
Klub Paprsek
Obč.sdruž. Kontakt.-linka důvěry
Klub rekreačních běžců
Jakub Půlpán
Okrašlovací spolek Škrovád
Centaurea
Petr Šotta
Mateřská škola Děvčátka Momo
SRPDŽ (Formánci)

28 Národní památkový ústav (St.zámek)
29 Junior aréna
Včelaři Chrudim-kroužek Slatiňany
30

Schváleno Kč
49 000
43 000
25 000
21 000
13 000
3 000
15 000
5 000
5 000
8 000
8 000
17 000
3 000
8 000
3 000
6 000
6 000
35 000
6 000
2 000
4 000
3 000
5 000
3 000
6 000
2 000
10 000
10 000
0
4 000

31 PROZRAK o.s.

0

32 Domov důchodců Drachtinka
Celkem

0
328 000

ve znění zprávy č. 3/40.
2. pověřila starostu případným rozdělením rezervního fondu na činnost a ceny do výše 7.000,-Kč

589/40/2012/RMS
projednala návrh na opravu komunikací ve Slatiňanech a místních částech. Pověřuje starostu přípravou
realizace
590/40/2012/RMS
vzala na vědomí zaslání pozvání obci Likávka na slavnostní otevření „Švýcárny“.
591/40/2012/RMS
vzala na vědomí příkaz Oblastního inspektorátu práce pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem
v Hradci Králové
592/40/2012/RMS
vzala na vědomí správní řízení ve věci vydání rozhodnutí k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů fy
Recycling – kovové odpady Chotěboř pro provozovnu Slatiňany rozšířenou pro obce Sobětuchy,
Stolany, Rabštejnskou Lhotu
593/40/2012/RMS
vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna na den 30. 4. 2012 a 7. 5. 2012.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

