USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 43/2012
konané dne 23. dubna 2012
Rada města Slatiňany:
621/43/2012/RMS
schválila návrh programu 43. schůze rady města Slatiňany
622/43/2012/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0825//S s Regionální radou regionu
soudržnosti Severovýchod se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové ve znění zprávy č. 1/43
2. pověřila uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0825//S s Regionální radou regionu
soudržnosti Severovýchod se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové starostu MVDr. Ivana Jeníka
ve znění zprávy č. 1/43
623/43/2012/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor občerstvení na plovárně ve Slatiňanech s Liběnou
Jeníčkovou za cenu 30 000,- Kč , ve znění zprávy č. 3/43,
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor občerstvení na
plovárně ve Slatiňanech s Liběnou Jeníčkovou, ve znění zprávy č. 3/43
624/43/2012/RMS
zrušila usnesení rady města Slatiňany č. 84/2006 ze dne 23. 8. 2006, bod 2 písm. c) ve věci schválení zřízení
věcného břemena na části pozemkové parc. č. 683/2 (cca 160 bm), které bude spočívat v právu společnosti
Východočeská plynárenská, a. s., Pražská 702, Hradec Králové zřídit a provozovat na předmětné části pozemku
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění
kontroly, údržby a opravy, ve znění zprávy č. 4/43
625/43/2012/RMS
1. vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu PK o konání veřejné sbírky za účelem financování obnovy
Kočičího hrádku.
2. vzala na vědomí nabídku fy K.S.I., s.r.o. Chomutov na opravu Kočičího hrádku formou sponzorského daru.
3. rozhodla vyjádřit poděkování fy K.S.I., s.r.o. Chomutov za nabídku opravit Kočičí hrádek formou
sponzorského daru a rozhodla oslovit firmu fy K.S.I., s.r.o. Chomutov za účelem upřesnění rozsahu
626/43/2012/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou osloveny se žádostí k předložení cenové nabídky na
stavební zakázku města malého rozsahu – Celková oprava „Kočičího hrádku“ ve znění zprávy č. 6/43
627/43/2012/RMS
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek pro veřejnou zakázku města malého
rozsahu – Obnova původního objektu stodoly u č. p. 66 Slatiňany (Švýcárna) ve složení:
1. MVDr. Ivan Jeník – starosta města
2. Vítězslav Kolek – místostarosta města
3. Ing. Zdeněk Kocián – technický dozor investora na rekonstrukci Švýcárny
4. Antonín Odvárka – vedoucí OVŽP
5. Eva Esserová – investiční technik
ve znění zprávy č. 7/43.
628/43/2012/RMS
vzala na vědomí směrnici pro přijímání dětí do Mateřské školy. Rada města Slatiňany pověřila Mgr. Milana
Chalupníka projednat připomínky rady města s ředitelkou Mateřské školy Slatiňany.
629/43/2012/RMS
schválila přesunutí dvou kusů klimatizačních jednotek z budovy prvního stupně na hlavní budovu Základní
školy Slatiňany

630/43/2012/RMS
vzala na vědomí protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly Regionální rady Pardubice – rekonstrukce domu
čp. 66 „Švýcárna“ ve Slatiňanech
631/43/2012/RMS
schválila žádost Základní školy o schválení rozdělení místnosti č. 205 v budově Základní školy Slatiňany
bývalá elektrorozvodna
632/43/2012/RMS
vzala na vědomí žádost o likvidaci poškozeného plotu u Základní školy ve Slatiňanech - I. stupně a rozhodnutí
odložila na příští schůzi rady města
633/43/2012/RMS
vzala na vědomí nabídku Národního hřebčína Kladruby nad Labem – převody cesty č. 533 v Trpišově
634/43/2012/RMS
1. souhlasila s oplocením pozemků č. 276/1, 276/128, 276/130 v k.ú. Slatiňany za podmínky umožnění
přístupu vlastníkům garáží v případě opravy obvodových zdí.
2. souhlasila s úpravou terénu na poz. parc. č. 276/1 a 276/128 v k.ú. Slatiňany v předpokládaném rozsahu cca
500 m2 - vybudování zpevněných ploch a zařízení staveniště za podmínky dodržení podmínek stavebního úřadu
MěÚ Slatiňany
635/43/2012/RMS
vzala na vědomí nabídku žádost „Balón klubu Chrudim“ o vytipování vhodného místa pro reklamní plachtu.
Rada města navrhuje prostor plovárny města Slatiňany
636/43/42/2012/RMS
vzala na vědomí zprávu o kontrolním dnu na akci „Obnova příměstské zeleně - Třešňovka ve Slatiňanech“.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

