USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2008
konané dne 13. října 2008
Rada města Slatiňany:
737/50/2008/RMS
schválila rozšířený návrh programu jednání
738/50/2008/RMS
schválila 14. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2008 v příjmové části na
43.712.957,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.204.800,- Kč) a ve výdajové části 43.742.757,- Kč
(dorovnáno financováním výdajů 4.175.000,-) ve znění zprávy
k 14. rozpočtovému opatření č. 1/50
739/50/2008/RMS
schválila upravený odpisový plán na rok 2008 pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu
Slatiňany ve znění zprávy č. 2/50
740/50/2008/RMS
schválila prodloužení konečného termínu pro vybudování elektropřípojky na částech
pozemkových parc. č. 645/1 a 613/1 na Podskále ve Slatiňanech pro napojení zrekonstruované malé
vodní elektrárny, a to z 31. 10. 2008 na 31. 3. 2009 ve znění zprávy
č. 3/50
741/50/2008/RMS
schválila Směrnici č. 4/2008 RMS Přijímání darů
742/50/2008/RMS
schválila vyřazení a likvidaci:
- vysavače, inventární číslo 30010136,
- pračky, inventární číslo 10007739,
- frankovacího stroje, inventární číslo 10008585
743/50/2008/RMS
1. rozhodla o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 39 043,65 Kč na činnost
a provoz turistického informačního centra č. SR/2008/0433 s Pardubickým krajem ve znění zprávy č.
6/50
2. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 39 043,65 Kč na činnost a provoz
turistického informačního centra č. SR/2008/0433 s Pardubickým krajem starostu
MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 6/50
744/50/2008/RMS
neschválila umístění reklamního zařízení o rozměrech 0,7 m x 2 m na dům služeb č. p. 21
na kruhové křižovatce ve Slatiňanech společnosti MIPEG ASSOCIATION s. r. o.,
se sídlem Mlýnská 326/13, Brno provozující činnost v areálu firmy Hanuš a spol. ve znění
zprávy č. 7/50
745/50/2008/RMS
1. schválila prodej dřevní hmoty (borovice) o objemu 47 m3 za cenu 419,- Kč/m3 ve znění zprávy č. 8/50
2. schválila oznámení o změně rozsahu škody vzniklé krádeží dřevní hmoty v městském lese
za seníkem ve Škrovádu z důvodu dohody o prodeji dřeva žadatelům ve znění zprávy
č. 8/50.

746/50/2008/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro zadání zakázky města – Odborný prořez a ošetření kaštanů v ulici
V Kaštance ve Slatiňanech:
1. Miroslav Topič, Pardubice
2. Martin Křivka, Zaječice ve znění zprávy č. 9/50.
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Odborný prořez a ošetření kaštanů v ulici
V Kaštance ve Slatiňanech s Miroslavem Topičem, Pardubice, ve znění zprávy č. 9/50.
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Odborný prořez a ošetření kaštanů v ulici
V Kaštance ve Slatiňanech s Miroslavem Topičem, Pardubice, starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění
zprávy č.9/50
747/50/2008/RMS
schválila podání žádosti o pokácení – odstranění stromového porostu na pozemku parc.
č. 706/14 v katastrálním území Slatiňany
748/50/2008/RMS
neschválila odstranění zpomalovacích prahů v ulici Švermova ve Slatiňanech a uložila OVŽP MěÚ
nechat zpracovat projektovou dokumentaci stavebních úprav pro zpomalení provozu v ulici Švermově
před MŠ Slatiňany
749/50/2008/RMS
schválila vydávání parkovacích průkazů a povolení k vjezdu do Jiráskovy ulice ve Slatiňanech v počtu
maximálně 6 ks a rozmezí 1 hodiny pro každý svatební obřad na zámku
750/50/2008/RMS
schválila způsob řešení ozvučení nedostatečně ozvučených lokalit, a to pořízením domovních přijímačů
místního rozhlasu na náklady zájemců ve znění zprávy č. 13/50
751/50/2008/RMS
stanovila celkový počet zaměstnanců města Slatiňany zařazených do MěÚ Slatiňany na 31
s účinností od 14. října 2008 do 13. dubna 2009
752/50/2008/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit program 14. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 1/14
753/50/2008/RMS
1. schválila uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu – Dohody o používání výplatního stroje k
úhradě cen za poštovní služby č. 981303-0087/2008 mezi městem Slatiňany,
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ: 00270920 a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225
99 Praha 1, IČ: 47114983 ve znění zprávy č. 16/50.
2. pověřila uzavřením dohody o ukončení smluvního vztahu – Dohody o používání výplatního stroje k
úhradě cen za poštovní služby č. 981303-0087/2008 mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21
Slatiňany, IČ: 00270920 a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983
starostu MVDr. Ivana Jeníka.
754/50/2008/RMS
neschválila příspěvek na provoz a rozvoj Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

