USNESENÍ
rady města Slatiňany z 65. schůze rady města Slatiňany
ze dne 16. března 2009
Rada města Slatiňany:
889/65/2009/RMS
schválila návrh programu jednání
890/65/2009/RMS
1. projednala žádost ředitelky MŠ Slatiňany
2. schválila přerušení provozu v MŠ Slatiňany na 4 týdny v termínu od 20. 7. do 14. 8. 2009.
891/65/2009/RMS
schválila podání žádosti o dotaci Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v rámci
prioritní osy II. 2.4.1 obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních
opatření ve znění zprávy č. 2/65.
892/65/2009/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na projekt „Informační a propagační
kampaň turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko“ mezi městem Slatiňany,
T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920 a městem Chrudim, Resselovo
náměstí 77, 53716 Chrudim, IČ
00270211, za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření
2. pověřila uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku na projekt „Informační a propagační
kampaň turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko“ mezi městem Slatiňany,
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920 a městem Chrudim, Resselovo náměstí
77, 537 16 Chrudim, IČ 00270211 starostu MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky schválení
příslušného rozpočtového opatření.
893/65/2009/RMS
1. vzala na vědomí ukončení Smlouvy č. 33/2001 o nájmu nebytových prostor (v přízemí
domu služeb č. p. 21 ve Slatiňanech o výměře 20 m2, místnosti č. 1 a 2) uzavřené
dne 2. 4. 2001 a to ke dni 31. 3. 2009 ve znění zprávy č. 4/65,
2. rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor (v přízemí domu služeb
č. p. 21 ve Slatiňanech o výměře 20 m2, místnosti č. 1 a 2) a to s účinností dnem
1. 4. 2009 ve znění zprávy č. 4/65
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor
(v přízemí domu služeb č. p. 21 ve Slatiňanech o výměře 20 m2, místnosti č. 1 a 2)
ve znění zprávy č. 4/65.
894/65/2009/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena (změnu trasy kabelového vedení nn) na části
pozemkové parc. č. 613/1 a části st. parc. č. 1023 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat
v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, uložit a provozovat na
předmětných částech pozemků zařízení veřejného rozvodu elektřiny-vedení nn včetně
příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údržby
a opravy. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena v jednorázové výši 20 000,- Kč
ve znění zprávy č. 5/65
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemena

na části pozemkové parc. č. 613/1 a části st. parc. č. 1023 v kat. území Slatiňany, které bude
spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, uložit
a provozovat na předmětných částech pozemků zařízení veřejného rozvodu elektřiny
- vedení nn včetně příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění
kontroly, údržby a opravy. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena v jednorázové
výši 20 000,- Kč ve znění zprávy č. 5/65.
895/65/2009/RMS
schválila povodňový plán města Slatiňany ve znění zprávy č. 6/65.
896/65/2009/RMS
schválila poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na rok
2009 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:

Činnost

Spartak Slatiňany
Sokol Slatiňany
Junák Slatiňany
ROBI
Zámecký kulturní nadační fond
SDH Slatiňany
SDH Trpišov
Český rybářský svaz MO Slatiňany
Myslivecká společnost Slatiňany
Myslivecká společnost Kochánovice
Český svaz chovatelů –
JK PABLO
TJ Hřebčín
Svaz Diabetiků ČR
Pardubický spolek historie železniční dopravy
Římskokatolická farnost
Česká abilympijská asociace
Svaz tělesně postižených ČR
Klub českých turistů
FORMANI Slatiňany
Klub Paprsek
Klub rodičů a přátel ZŠ
Obč.sdruž. Kontakt.-linka důvěry
Klub rekreačních běžců
Půlpán

Schváleno
49.000
27.000
25.000
21.000
15.000
12.000
3.000
10.000
5.000
5.000
2.500
6.000
5.000
15.000
3.000
10.000
3.000
6.000
6.000
19.500
6.000
4.000
1.000
4.000
3.000

Okrašlovací spolek Škrovád
Celkem
Ceny do soutěží
Poháry se znakem města

SOKOL Slatiňany
Český rybářský svaz MO Slatiňany
Český svaz chovatelů
SDH Slatiňany
Okrašlovací spolek Škrovád
Celkem

4.000
270.000
Schváleno
12.000
3.500
3.000
4.500
2.000
1.000
26.000

Mimořádné příspěvky

Schváleno

TRITON SPORT S.R.O.

4.000

Český rybářský svaz
Celkem

4.000
8.000

897/65/2009/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit Program 17. zasedání zastupitelstva města
Slatiňany.
898/65/2009/RMS
1. schválila podání žádosti o pokácení 4 ks javorů na pozemku parc. č. 767 v katastrálním
území Slatiňany
2. uložila MěÚ Slatiňany vysadit 2 ks stromů.
899/65/2009/RMS
schválila podání žádosti o pokácení 15 ks olší na pozemku parc. č. 104 v katastrálním území
Škrovád.
900/65/2009/RMS
vzala na vědomí informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2008 ve znění
zprávy č. 11/65.
901/65/2009/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové
nabídky na stavební zakázku města – Stavba chodníku pro pěší na Starém náměstí ve
Slatiňanech ve znění zprávy č. 12/65. Výzva bude umístěna na webových stránkách města.
902/65/2009/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenových
nabídek na stavební zakázky města – Oprava a výměna sociálního zařízení v II. NP a zrušení
septiku v Mateřské škole Slatiňany ve znění zprávy č. 13/65.
Výzva bude umístěna na webových stránkách města.

903/65/2009/RMS
vzala na vědomí návrh občanů Kunčí na úpravu bývalého pohřebiště.
904/65/2009/RMS
vzala na vědomí rozhodnutí OVŽP Slatiňany o nepovolení kácení dřevin rostoucích mimo
les – pokácení 1 ks jilmu drsného na pozemku parc.č. 384/1 v katastrálním území Škrovád.
905/65/2009/RMS
vzala na vědomí žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
– označení přechodů přes silnici I/37 mezi ul. Vrchlického a Jiráskovou.
906/65/2009/RMS
vzala na vědomí informaci o návštěvě učitelů ZŠ Slatiňany
sponzorského daru pro ZŠ Slatiňany.

ve Švýcarsku a přijetí

907/65/2009/RMS
vzala na vědomí zprávu o jednání ohledně uplatňovaných reklamovaných vad v záruce u
firmy Stavitelství KRRO s.r.o. Praha na bytové domy č. 822-5 a 832-5 na Starém náměstí ve
Slatiňanech.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

