USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 64/2013
konané dne 11. března 2013
954/64/2013/RMS
schválila návrh rozšířeného programu schůze
955/64/2013/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. OSV/2013/20373 s Pardubickým krajem, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 ve znění zprávy č. 1/64
2. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace č. OSV/2013/20373 s Pardubickým krajem, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 1/64
956/64/2013/RMS
schválila přijetí finančního daru pro ZŠ Slatiňany v celkové výši 2.870,- Kč, ve znění zprávy č. 2/64
957/64/2013/RMS
schválila poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na rok 2013 určeného
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 jejichž činnost úzce
s městem Slatiňany souvisí:
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Spartak Slatiňany
Sokol Slatiňany
Junák Slatiňany
ROBI
SDH Slatiňany
SDH Trpišov
Český rybářský svaz
Myslivecká společnost Slatiňany
Myslivecká společnost Kochánovice
Český svaz chovatelů –
JK PABLO
Svaz diabetiků ČR –
Spolek historie železniční dopravy
Římskokatolická farnost
Česká abilympijská asociace
Svaz tělesně postižených ČR
Klub českých turistů
FORMANI Slatiňany
Klub Paprsek
Obč.sdruž. Kontakt.- linka důvěry
Klub rekreačních běžců
Jakub Půlpán
Okrašlovací spolek Škrovád
Centaurea
Petr Šotta
Mateřská škola Děvčátka Momo
Národní památkový ústav (St.zámek)
ZO ČSV - včelařský kroužek Slatiňany
HC Vraníci
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Celkem

335.000

ve znění zprávy č. 3/64
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958/64/2013/RMS
schválila 4. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2013 v příjmové části na
50.065.000,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.009.500,- Kč) a ve výdajové části 49.534.500,- Kč
(dorovnáno financováním výdajů 3.540.000,-) ve znění zprávy k 4. rozpočtovému opatření č. 4/64
959/64/2013/RMS
1. vzala na vědomí Zprávu o užívání Společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech v roce 2012
ve znění zprávy č. 5/64
2. schválila ponechat cenu za zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí Společenského domu
č. p. 287 ve Slatiňanech o výměře 110 m2 včetně příslušenství v roce 2013 ve výši:
 350,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně, tj. říjen – duben a 250,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně, tj.
květen – září pro komerční účely (např. prodejní akce, politické strany, politická agitace)
 zdarma pro setkání občanů organizované volenými zástupci (bez politické agitace)
 zdarma pro informační akce, které jsou v zájmu občanů nebo města
 252,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně a 168,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně pro soukromé účely
(např. svatby, rodinné oslavy apod.)
 126,- Kč + DPH/hodinu za vzdělávací akce pro veřejnost (např. výstavy, přednášky, apod.)
 84,- Kč + DPH/hodinu pro schůzkovou a jinou činnost organizací a spolků založených na území města
Slatiňany
 70,- Kč/1 den pro dlouhodobé výstavní akce (tzn. 3 a více dnů)
O zařazení akce do kategorií ceníku rozhoduje vedení MěÚ (starosta, tajemník, vedoucí HSO),
ve znění zprávy č. 5/64
3. schválila ponechat nájemné z pronájmu nebytových prostor Společenského domu v roce 2013 ve výši:
a) 1 500,- Kč/rok dětské organizaci Robi Slatiňany,
b) 1 875,- Kč/rok Junáku-svazu skautů a skautek, středisku Slatiňany,
c) 900,- Kč/rok Českému rybářskému svazu místní organizaci Slatiňany a
d) 10,- Kč/rok Svazu českých filatelistů, kroužku mladých filatelistů Slatiňany
ve znění zprávy č. 5/64
960/64/2013/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 08/2012 – Zhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci místní komunikace – ulice Vrchlického ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 6/64
2. pověřila uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 08/2012 – Zhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci místní komunikace – ulice Vrchlického ve Slatiňanech starostu města MVDr. Ivana Jeníka,
ve znění zprávy č. 6/64
961/64/2013/RMS
1. schválila pokácení 1 ks břízy bělokoré na pozemku parc. č. 192 v katastrálním území Kunčí
ve znění zprávy č. 7/64
2. vzala na vědomí dopis od společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., ze dne 25. 2. 2013,
zn.: 024/IO/2012 ve znění zprávy č. 7/64
3. vzala na vědomí oznámení o pokácení 1 ks jalovce a 1 ks túje na pozemku parc. č. 378, v k.ú. Slatiňany
(hřbitov) ve znění zprávy č. 7/64
962/64/2013/RMS
vzala na vědomí pořízení a dodávku výpočetní techniky pro město Slatiňany od společnosti Autocont CZ a.s.,
Jihlavská 318, 580 01 Havlíčkův Brod ve znění zprávy č. 8/64
963/64/2013/RMS
1. schválila uzavření Dohody o narovnání týkající se prodejny v Trpišově , IČ 01106180 ve znění zprávy č.
9/64
2. pověřila uzavřením Dohody o narovnání týkající se prodejny v Trpišově, IČ 01106180, starostu MVDr.
Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 9/64
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964/64/2013/RMS
vzala na vědomí e-mail od předsedy SK Spartak Slatiňany, ze dne 11. března 2013 o prodeji pozemku č. 189/1
o výměře 1.200m2 a odsouhlasené ceně pozemku v celkové výši 24.000,-Kč
965/64/2013/RMS
pověřila starostu jednat o poskytnutí provozního příspěvku za žáky, kteří nejsou trvale hlášeni ve Slatiňanech
966/64/2013/RMS
souhlasila s možností využití zdi u firmy První stavební a.s. Chrudim na sgrafita, za předpokladu souhlasu
majitele a dodržování dobrých mravů
967/64/2013/RMS
pověřila místostarostu jednat ve věci řešení nově budované komunikace v Trpišově tak, aby komunikace byla
průjezdná
968/64/2013/RMS
uložila řediteli Základní školy Slatiňany předložit návrh řešení zelené plochy mezi budovou Základní školy
Slatiňany a ulicí T. G. Masaryka (oplocení, odvodnění)

969/64/2013/RMS
1. vzala na vědomí připomínku spoluobčanů z Podhůry ohledně vybudování kanalizace a chodníku
2. uložila MěÚ vypsat výběrové řízení na stavbu kanalizace v ul. Sečská ve Slatiňanech – úsek šachty
č. 23 – 34.
3. uložila tajemníkovi zaslat písemnou odpověď uvedené kontaktní osobě na připomínku spoluobčanů Podhůra
ohledně vybudování kanalizace a chodníku.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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