USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 61/2009
konané dne 2. února 2009
Rada města Slatiňany
855/61/2009/RMS
schválila rozšířený návrh programu
856/61/2009/RMS
1. neschválila záměr pronájmu části pozemkové parc. č. 183/4 o výměře cca 20 m2 v kat.
území Slatiňany ve znění zprávy č. 1/61
2. schválila záměr pronájmu části pozemkové parc. č. 183/4 o výměře cca 9 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 1/61
857/61/2009/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 81/2007 o pronájmu pozemků st. parc. č. 43/7
a pozemkových parc. č. 708/2 a 708/3 v kat. území Slatiňany uzavřené dne 4. 6. 2007
a to ve věci rozšíření předmětu nájmu o st. parc. č. 43/4 o výměře 35 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 2/61
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 81/2007
o pronájmu pozemků st. parc. č. 43/7, 708/2 a 708/3 v kat. území Slatiňany uzavřené
dne 4. 6. 2007, a to ve věci rozšíření předmětu nájmu o st. parc. č. 43/4 o výměře 35 m2 v kat.
území Slatiňany ve znění zprávy č. 2/61.
858/61/2009/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 80/2004 o nájmu bytu 1 + 1 , č. 1 v domě čp. 832
na Starém náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni převzetí bytu městem Slatiňany bez závad.
2. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Dohody o zániku nájmu bytu
1 + 1, č. 1 v domě čp. 832 na Starém náměstí ve Slatiňanech.
3. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 1 v domě čp. 832 na Starém
náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany
bez závad.
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu
1 + 1 č.1 v domě čp. 832 na Starém náměstí ve Slatiňanech.
5. schválila jako náhradnici nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1 č.1 v domě čp. 832 na
Starém náměstí ve Slatiňanech.
859/61/2009/RMS
1. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 5 v DPS Slatiňany, Farská 765 s účinností od
3.2.2009
2. pověřila uzavřením nájemní smlouvy na byt č.5 v DPS Slatiňany, Farská 765 starostu
MVDr. Ivana Jeníka.
860/61/2009/RMS
schválila Výroční zprávu za r. 2008 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

861/61/2009/RMS
1. vzala na vědomí ukončení smlouvy o dílo – předmět smlouvy: „Půdní vestavba
chráněných bytů a stavební úpravy Domu s pečovatelskou službou ve Slatiňanech, Farská ul.
765“ s firmou AZ STAVEBNÍ Heřmanův městec s.r.o. ve znění zprávy č. 6/61.
2. vzala na vědomí podání žádosti o dotaci na Půdní vestavbu chráněných bytů
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod ve znění zprávy č. 6/61.
862/61/2009/RMS
schválila provedení rekonstrukce komunikace ve Škrovádě (IV. etapa) dle původní
PD a doporučuje realizovat V. etapu za podmínky zajištění financí v letošním roce.
863/61/2009/RMS
projednala žádost SK Spartak Slatiňany zaslanou dne 27. ledna 2009 a projednala další
postup.
864/61/2009/RMS
1. schválila dodatek č. M01/2009 ke smlouvám o využití programového vybavení – Projekt:
CIS-PAM (Personalistika a Mzdy) a CIS-EMA (Evidence majetku) mezi městem Slatiňany,
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ: 00270920 a firmou PORS software a.s., Na Valech
176, 537 01 Chrudim 2, IČ: 25280741 ve znění zprávy č. 9/61.
2. pověřila uzavřením dodatku č. M01/2009 ke smlouvám o využití programového vybavení
– Projekt: CIS-PAM (Personalistika a Mzdy) a CIS-EMA (Evidence majetku) mezi městem
Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ: 00270920 a firmou PORS software a.s.,
Na Valech 176, 537 01 Chrudim 2, IČ: 25280741 starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění
zprávy č. 9/61.
865/61/2009/RMS
1. schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb certifikační autority
s evidenčním číslem smlouvy 503010-000071 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. 10/61.
2. pověřila uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb certifikační autority
s evidenčním číslem smlouvy 503010-000071 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 ve znění zprávy č. 10/61.
866/61/2009/RMS
schválila zadání přípravy PD na chodník na Říště
867/61/2009/RMS
schválila Základní škole Slatiňany úhradu nájemného za užívání sportoviště SK Spartak
Slatiňany za měsíce únor – duben 2009.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

