USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 56/2012
konané dne 19. listopadu 2012
845/56/2012/RMS
schválila návrh rozšířeného programu 56. schůze rady města Slatiňany
846/56/2012/RMS
schválila 15. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2012 v příjmové části na
55.314.009,67 Kč (dorovnáno financováním příjmů 17.757.100,- Kč) a ve výdajové části 67.792.009,67 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 5.279.100,-) ve znění zprávy k 15. rozpočtovému opatření č. 1/56
847/56/2012/RMS
vyhlásila grantová témata pro rok 2013 ve znění zprávy č. 2/56
848/56/2012/RMS
schválila na základě § 122 odst. 3) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., poskytnutí mimořádné odměny ředitelce
Školní jídelny Slatiňany, ředitelce Mateřské školy Slatiňany, řediteli Základní umělecké školy Slatiňany a
řediteli Základní školy Slatiňany za splnění mimořádných pracovních úkolů v II. pololetí r. 2012
ve znění zprávy č. 3/56
849/56/2012/RMS
vzala na vědomí:
1) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-9/2012.
2) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-9/2012.
3) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-9/2012.
4) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-9/2012.
850/56/2012/RMS
zrušila usnesení č. 818/54/2012/RMS ze dne 22. října 2012 na způsob zadání a seznam společnosti, které
budou osloveny k předložení cenové nabídky na pronájem vodohospodářského majetku města (kanalizace
Škrovád I. až III. etapa) ve znění zprávy č. 5/56
851/56/2012/RMS
schválila prodej jednoho kusu prodejního pultu inv. č. 30002103 z prodejny v Trpišově za cenu 100,-Kč
ve znění zprávy č. 6/56
852/56/2012/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parcely č. 307/31 o výměře 44 m 2 a části
pozemkové parcely č. 307/1 o výměře 3 m2 v kat. území Kunčí ve znění zprávy č. 7/56
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 307/31 o
výměře 44 m2 a části pozemkové parcely č. 307/1 o výměře 3 m2 v kat. území Kunčí, ve znění zprávy č. 7/56
853/56/2012/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o převzetí práv a povinností ze Smlouvy č. 266/2002 o pronájmu pozemkové
parcely č. 299/18 a části pozemkové parcely č. 299/1 o celkové výměře 37 m 2 v kat. území Kunčí a to ke dni
16. 2. 2012, ve znění zprávy č. 8/56
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o převzetí práv a povinností ze Smlouvy č.
266/2002 o pronájmu pozemkové parcely č. 299/18 a části pozemkové parcely č. 299/1 o celkové výměře 37
m2 v kat. území Kunčí, ve znění zprávy č. 8/56
854/56/2012/RMS
schválila bezplatné zřízení areálu pevných kontrol pro veřejnost v lesním prostoru „Rekreačních lesů Podhůra“
na lesních pozemcích ve vlastnictví města Slatiňany Klubu orientačního běhu OK Lokomotiva Pardubice, se
sídlem Palackého 2547, Pardubice, ve znění zprávy č. 9/56

855/56/2012/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části pozemkové parcely č. 618/1 o výměře cca 4 m 2 v katastrálním
území Slatiňany, které bude spočívat v právu investora stavby, uložit a provozovat na předmětné části
pozemkové parcely čističku odpadních vod (ČOV) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedenou pozemkovou
parcelu za účelem provádění kontroly, údržby, opravy nebo výměny ČOV. 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. 10/56
2. schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a konkrétní smlouvy o zřízení
věcného břemena na části pozemkové parcely č. 618/1 o výměře cca 4 m 2 v katastrálním území Slatiňany,
které bude spočívat v právu investora stavby, uložit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely
čističku odpadních vod (ČOV) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedenou pozemkovou parcelu za účelem
provádění kontroly, údržby, opravy nebo výměny ČOV, ve znění zprávy č. 10/56
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na části pozemkové parcely č. 618/1 o výměře cca 4 m2
v katastrálním území Slatiňany, které bude spočívat v právu investora stavby, uložit a provozovat na předmětné
části pozemkové parcely čističku odpadních vod (ČOV) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedenou
pozemkovou parcelu za účelem provádění kontroly, údržby, opravy nebo výměny ČOV,
ve znění zprávy č. 10/56
856/56/2012/RMS
projednala a doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu na rok 2013
857/56/2012/RMS
1. vzala na vědomí cenové nabídky na zajištění svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu
vyprodukovaného na území města Slatiňany pro rok 2013, ve znění zprávy č. 12/56,
2. rozhodla uzavřít smlouvu na zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu vyprodukovaného
na území města Slatiňany se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38 a,
102 00 Praha 2, a to na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, ve znění zprávy č. 12/56
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy na zajištění svozu a odstranění směsného
komunálního odpadu vyprodukovaného na území města Slatiňany se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38 a, 102 00 Praha 2, a to na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12.
2013 ve znění zprávy č. 12/56,
858/56/2012/RMS
vzala na vědomí Plnění usnesení rady města Slatiňany
859/56/2012/RMS
zrušila výběr dodavatele rideru (komunálního stroje) pro údržbu města Slatiňany
860/56/2012/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/12008 – Zateplení obálky spojovacího krčku mezi
pavilóny MŠ Slatiňany, za podmínky zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č.15/56
2. pověřila uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/12008 – Zateplení obálky spojovacího krčku mezi
pavilóny MŠ Slatiňany starostu města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění finančních prostředků
ve znění zprávy č. 15/56
861/56/2012/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor a zajištění služeb spojených s konáním 2.
městského plesu s Tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany, ve znění zprávy 16/56,
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor a zajištění služeb
spojených s konáním 2. městského plesu s Tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany, ve znění zprávy 16/56
862/56/2012/RMS
vzala na vědomí výsledek kontroly Gran Plast a rozšíření provozu o jednu halu

863/56/2012/RMS
vzala na vědomí neuhrazení poplatku za odpady a za pronájem pozemku od firem Mipeg a Forservis městu
Slatiňany
864/56/2012/RMS
vzala na vědomí nabídku na zjištění historického majetku města Slatiňany
865/56/2012/RMS
vzala na vědomí informaci Vítězslava Kolka o potřebě znaleckých posudků při prodeji pozemků, jejichž cenu
MěÚ Slatiňany nedokáže určit
866/56/2012/RMS
vzala na vědomí informaci o dílčím přezkoumání hospodaření města bez výhrad
867/56/2012/RMS
1. schválila odstranění plotu u Základní školy Slatiňany u hlavní ulice od firmy PLUTO spol. a s.r.o.
Novoměstská 960, 53701 Chrudim.
2. uložila řediteli Základní školy Slatiňany předložit návrh na řešení zajištění původně oploceného prostoru.
868/56/2012/RMS
schválila pozvání na příští schůzi rady města Ing. Zdeňka Kociana

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

