USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 51/2012
konané dne 10. září 2012
Rada města Slatiňany:
764/51/2012/RMS
schválila návrh programu 51. schůze rady města Slatiňany
765/51/2012/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit program 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 1/12.
766/51/2012/RMS
schválila ve druhém kole poskytnutí finančního příspěvku – grantu 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 jejich činnost úzce s městem Slatiňany
souvisí:
Organizace
Schváleno Kč
Petr Šotta
4.000,Junák Slatiňany
12.000,
Český svaz chovatelů
7.000,Český rybářský svaz
8.000,Klub českých turistů
9.000,JK PABLO
12.000,ZO ČSV – včelařský kroužek
10.000,Myslivecká společnost Slatiňany
3.000,Myslivecká společnost Kochánovice
3.000,SDH Slatiňany
5.000,Sportovní unie Chrudimska
3.000,76.000,CELKEM
ve znění zprávy č. 2/51.
767/51/2012/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na částech v celkové délce (cca 9 bm) pozemkových parcel č. 457/3
a č. 196/1 v katastrálním území Kunčí, které bude spočívat v právu investora stavby, uložit a provozovat
na předmětných částech pozemkových parcel vedení kanalizační přípojky, včetně výústního objektu, a
v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemkové parcely za účelem provádění kontroly, údržby, opravy
nebo výměny vedení kanalizační přípojky a v právu vypouštění předčištěných odpadních vod do
Návesního rybníka. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 500,- Kč + DPH
v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 3/51
2. schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o
zřízení věcného břemena na částech v celkové délce (cca 9 bm) pozemkových parcel č. 457/3 a č. 196/1
v katastrálním území Kunčí, které bude spočívat v právu investora stavby, uložit a provozovat na
předmětných částech pozemkových parcel vedení kanalizační přípojky, včetně výústního objektu, a
v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemkové parcely za účelem provádění kontroly, údržby, opravy
nebo výměny vedení kanalizační přípojky a v právu vypouštění předčištěných odpadních vod do
Návesního rybníka, ve znění zprávy č. 3/51
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemena a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech v celkové délce (cca 9 bm)
pozemkových parcel č. 457/3 a č. 196/1 v katastrálním území Kunčí, které bude spočívat v právu
investora stavby, uložit a provozovat na předmětných částech pozemkových parcel vedení kanalizační
přípojky, včetně výústního objektu, a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemkové parcely za
účelem provádění kontroly, údržby, opravy nebo výměny vedení kanalizační přípojky a v právu
vypouštění předčištěných odpadních vod do Návesního rybníka, ve znění zprávy č. 3/51

768/51/2012/RMS
1. schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 261/2011 na byt č.4, 1 + 1, v domě čp. 835 na
Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od 21.9.2012 do 20.9.2013
ve znění zprávy č. 4/ 51
2. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 261/2011
na byt č.4, 1 + 1, v domě čp. 835 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu
určitou od 21.9.2012 do 20.9.2013 ve znění zprávy č. 4/51
769/51/2012/RMS
1. schválila splátkový kalendář na úhradu závazku z bytu č. 1 v domě čp. 92 na Starém náměstí ve
Slatiňanech ve znění zprávy č. 5 /51
2. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 1 v domě čp. 92 na Starém náměstí ve
Slatiňanech dobu určitou 1 rok s účinností ke dni následujícímu po uhrazení první splátky závazku z bytu
č.1 v domě čp. 92 na Starém náměstí ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 5 /51
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 1 v domě
čp. 92 na Starém náměstí ve Slatiňanech na dobu určitou 1 rok s účinností ke dni následujícímu po
uhrazení první splátky závazku z bytu č.1 v domě čp. 92 na Starém náměstí ve Slatiňanech
ve znění zprávy č. 5/51
770/51/2012/RMS
1. odložila projednání žádosti o pokácení 1 ks břízy bělokoré na pozemku parc. č. 369/28 v katastrálním
území Slatiňany až po prověření.
2. schválila úpravu (snížení) 1 ks lípy srdčité na pozemku parc. č. 618/1 v katastrálním území Slatiňany
ve znění zprávy č. 6/51
771/51/2012/RMS
schválila použití rezervního fondu Základní školy Slatiňany ve výši 118.000,- Kč,
ve znění zprávy č 7/51.
772/51/2012/RMS
schválila vstup zdarma na plovárnu města ve dnech 10 – 11. září 2012.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

