USNESENÍ
z 62. schůze rady města Slatiňany
ze dne 7. listopadu 2016
Rada města Slatiňany
787/62/2016/RMS
schválila návrh programu 62. schůze rady města Slatiňany
788/62/2016/RMS
1. schválila bezplatné zapůjčení makety plyšového koně „Kladrubáka“ inv. č. 30010170,
Východočeskému muzeu v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02, Pardubice, IČ: 14450542, a to
ve dnech od 1. 12. 2016 do 20. 1. 2017 ve znění zprávy č.1/62
2. schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s Východočeským muzeem Pardubice,
Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice, IČ: 14450542 znění zprávy č. 1/62
789/62/2016/RMS
schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2016 pro příspěvkovou organizaci Základní
školu Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření. Závazným
ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci
v celkové výši 2.530.000,- Kč, dle rozpisu: na provoz 2.302.000,- Kč, na opravy a údržbu
228.000,- Kč a investiční dotace v celkové výši 100.000,- Kč na zateplení budovy, ve znění
zprávy č. 2/62
790/62/2016/RMS
1. schválila kácení dřevin v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 3/62
2. uložila MéÚ zpracovat plán náhradní výsadby za odstraněné dřeviny
791/62/2016/RMS
1. vzala na vědomí výsledek zaměření ploch užívaných chataři v chatové oblasti „Borek“
v Kunčí a výsledek zmapování stavební činnosti v této oblasti, ve znění zprávy č. 4/62
2. schválila podat žádost MěÚ Chrudim, odboru životního prostředí o dočasné odnětí lesních
pozemků užívaných u chat v chatové oblasti „Borek“ v Kunčí z plnění funkcí lesa, a to za
účelem využití (nájmu) pozemků pro rekreační účely, ve znění zprávy č. 4/62
3. zrušila tato usnesení týkající se nájmu pozemků v chatové oblasti „Borek“ v Kunčí
- č. 84/2002 pod bodem 1., písm. d) ze dne 14. 8. 2002,
- č. 209/16/2007 ze dne 14. 5. 2007,
- č. 738/50/2012/RMS ze dne 20. 8. 2012,
- č. 1097/73/2013/RMS ze dne 23. 7. 2013,
- č. 59/6/2014/RMS ze dne 17. 12. 2014 a
- č. 595/45/2016/RMS ze dne 2. 5. 2016,
a to ke dni 31. 12. 2016, ve znění zprávy č. 4/62
4. schválila ukončit platné smlouvy o pronájmu pozemků v chatové oblasti „Borek“ v Kunčí
uzavřené s vlastníky chat, a to dohodou ke dni 31. 12. 2016, ve znění zprávy č. 4/62
5. pověřila hospodářsko-správní odbor MěÚ Slatiňany ukončit platné smlouvy o pronájmu
pozemků v chatové oblasti „Borek“ v Kunčí uzavřené s vlastníky chat, a to dohodou ke dni
31. 12. 2016, ve znění zprávy č. 4/62
6. schválila uzavření dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 438/2014 uzavřené dne
27. 11. 2014 s Městskými lesy Chrudim, s. r. o., IČ: 27465659, se sídlem Resselovo nám. 77,
Chrudim ve věci úpravy předmětu pachtu (zúžení o pozemky užívané chataři v chatové
oblasti „Borek“ v Kunčí), a to s účinností od 1. 1. 2017, ve znění zprávy č. 4/62
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7. schválila nájemné z pronájmu pozemků užívaných chataři v městských lesích chatové
oblasti „Borek“ v Kunčí s účinností od 1. 1. 2017, a to ve výši:
- 11,- Kč/m2/rok pro lesní pozemky dočasně odejmuté z plnění funkcí lesa dle lesního zákona
u chat, kde dosud nedošlo k trvalému odnětí z plnění funkcí lesa u pozemku pod
stavbou chaty,
- 20,- Kč/m2/rok pro stavební pozemky zastavěné chatami
- 8,- Kč/m2/rok pro lesní pozemky dočasně odejmuté z plnění funkcí lesa dle lesního zákona
a zároveň užívané u chat, kde již došlo k trvalému odnětí z plnění funkcí lesa
u pozemku pod stavbou chaty (již stavební parcela), ve znění zprávy č. 4/62
8. stanovila pronajmout pozemky u chat v chatové oblasti „Borek“ v Kunčí s účinností
od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou, ve znění zprávy č. 4/62
9. schválila udělovat souhlasy s trvalým odnětím pozemků zastavěných chatami v chatové
oblasti „Borek“ v Kunčí na základě žádosti vlastníků chat, a to za podmínky, že vlastník chaty
uhradí veškeré náklady s odnětím spojené (především příslušný správní poplatek a
geometrické zaměření), ve znění zprávy č. 4/62
10. schválila udělovat souhlasy s kácením stromů na pronajatých pozemcích v chatové
oblasti „Borek“ v Kunčí na základě žádosti vlastníků chat, a to na náklady vlastníků chat,
ve znění zprávy č. 4/62
11. pověřila hospodářsko-správní odbor MěÚ Slatiňany rozhodovat o nájmech pozemků
v chatové oblasti „Borek“ v Kunčí vyjmutých z plnění funkcí lesa v souladu se schválenými
podmínkami, ve znění zprávy č. 4/62
792/62/2016/RMS
1. ukládá tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku města za rok 2016 v souladu s platnými
předpisy, seznámit předsedy dílčích inventarizačních komisí se jmenováním do funkce a
proškolit je o způsobu provádění inventur.
2. jmenovala hlavní inventarizační komisi (HIK) pro provedení řádné
inventarizace majetku města za rok 2016
předseda HIK:
MVDr. Ivan Jeník
členové:
Vítězslav Kolek, Mgr. Jan Hanuš, Ing. Josef Prokš,
Ing. Vladimír Rašín, Miloš Víšek, Jana Tesařová,
Růžičková Lenka, Renata Vondráčková
3. pověřila HIK stanovit způsob využití případného přebytečného a neupotřebitelného
majetku.
793/62/2016/RMS
vzala na vědomí změnový list ZL/1 „Trpišov – splašková kanalizace“
– změna projektu stavby.
794/62/2016/RMS
schválila smlouvu o dílo na akci „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany“, Nerudova
752, 53821 Slatiňany, číslo zakázky 2016-34-DSP s Ing. arch. Lukášem Pavlíkem
795/62/2016/RMS
1. projednala návrh rozpočtu města na rok 2017
2. doporučila návrh rozpočtu města na rok 2017 finančnímu výboru k projednání.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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