USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 68/2009
konané dne 20. dubna 2009
Rada města Slatiňany:
938/68/2009/RMS
schválila program jednání
939/68/2009/RMS
ponechala v platnosti:
1. cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 7,-Kč/m2/rok a cenu za služby spojené
s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 43,- Kč/m2/rok
hrobového místa, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let
2. ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1. 4. 2008
ve znění zprávy č. 1/68.
940/68/2009/RMS
1. schválila ceník na výlep plakátů
2. schválila ceník na hlášení v městském rozhlase
3. schválila ceník na zveřejňování inzerátů a reklam v Ozvěnách Slatiňan a na webových
stránkách města Slatiňany
ve znění zprávy č. 2/68.
941/68/2009/RMS
stanovila celkový počet zaměstnanců města Slatiňany zařazených do MěÚ Slatiňany
s účinností od 1. června 2009 do 30. června 2009 na 35, od 1. července do 31. srpna 2009
na 36, od 1. září 2009 do 30. září 2009 na 35 a od 1. října 2009 na 33 ve znění zprávy
č. 3/68.
942/68/2009/RMS
1. vzala na vědomí zprávu HIK o provedené kontrole vyřazeného majetku, ve znění
zprávy 4/68
2. vzala na vědomí způsob prodeje a likvidaci neupotřebitelného majetku, ve znění
zprávy 4/68
943/68/2009/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 692/1 v kat. území
Slatiňany (cca 3,5 bm), které bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská
třída 485, Hradec Králové provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynárenské
zařízení (STL přípojku) včetně příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení
za účelem provádění kontroly, rekonstrukce a oprav. Náhrada je za zřízení věcného břemena
stanovena ve výši 500,- Kč ve znění zprávy č. 5/68 a
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením třístranné smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby a konkrétní smlouvy o zřízení
věcného břemena týkající se dotčení části (cca 3,5 bm) pozemku parc. č. 692/1 v kat. území
Slatiňany se společností VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové a investorem
manželi Bergerovými ve znění zprávy č. 5/68.

944/68/2009/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 187/2006 o odstranění odpadů uzavřené dne
21. 11. 2006 se společností AVE Nasavrky a. s., se sídlem Nasavrky 296, Nasavrky,
a to ve věci úpravy seznamu odpadů a cen za jejich odstranění na skládce v Nasavrkách
ve znění zprávy č. 6/68
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 187/2006
o odstranění odpadů uzavřené dne 21. 11. 2006 se společností AVE Nasavrky a. s.,
se sídlem Nasavrky 296, Nasavrky, a to ve věci úpravy seznamu odpadů a cen za jejich
odstranění na skládce v Nasavrkách ve znění zprávy č. 6/68.
945/68/2009/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 257/2008 (č. S/5000011/056000209/001/
2009) na zajištění odvozu a uložení směsného komunálního odpadu uzavřené dne 4. 12. 2008
se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38 a, Praha
(provozovna Čáslav), a to ve věci úpravy smluvní ceny ve znění zprávy č. 7/68,
2. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 258/2008
(č. S/5000011/056000209/002/2009) na zajištění odvozu a využití vyseparovaných složek
komunálního odpadu uzavřené dne 4. 12. 2008 se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38 a, Praha (provozovna Čáslav), a to ve věci
rozšíření četnosti svozu papíru a lepenky a úpravy smluvní ceny ve znění zprávy č. 7/68
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 257/2008
na zajištění odvozu a uložení směsného komunálního odpadu uzavřené dne 4. 12. 2008
a dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 258/2008 na zajištění odvozu a využití vyseparovaných složek
komunálního odpadu uzavřené dne 4. 12. 2008 se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38 a, Praha (provozovna Čáslav) ve znění zprávy
č. 7/68.
946/68/2009/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany rozšířit program jednání o bod
č. 8. Zastupování města Slatiňany na valné hromadě o.s. VaK. Chrudim, a.s.
947/68/2009/RMS
vzala na vědomí informaci o možnosti revitalizace třešňovky od zástupců Agentury ochrany
přírody Pardubice a Institutu aplikované ekologie DAPHNE
948/68/2009/RMS
vzala na vědomí zvýšení cen obědů pro zaměstnance MěÚ ve Školní jídelně Slatiňany.
949/68/2009/RMS
vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna 29. a 30. června 2009.
950/68/2009/RMS
schválila pozvání zástupců SK Spartak Slatiňany, o.s. na příští schůzi rady města Slatiňany.

951/68/2009/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy č. 08010283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem
životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
IČ 00020729 a městem Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920
2. pověřila uzavřením Smlouvy č. 08010283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem
životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
IČ 00020729 a městem Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920
starostu MVDr. Ivana Jeníka
3. schválila přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí dle Rozhodnutí
č. ISPROFIN 1152220338, ve znění zprávy 8/68
952/68/2009/RMS
1. schválila nákup hoboje značky Fossati za cenu 70.000,- Kč pro ZUŠ Slatiňany
2. použití investičního fondu ZUŠ Slatiňany ve výši 70.000,- Kč na nákup hoboje, a to
59.355,- Kč zůstatkem investičního fondu k 31.12.2008 a 10.645,- Kč použitím části odpisů
ZŠ Slatiňany za I. čtvrtletí 2009
3. uložila řediteli příspěvkové organizace ZUŠ Slatiňany realizovat nákup hoboje značky
Fossati za cenu 70.000,- Kč, ve znění zprávy č. 9/68.
953/68/2009/RMS
rozhodla ve věci rozsahu odkanalizování lokalit v Trpišově takto:
a) vypustit z PD lokality pod bodem č. 1 a 2
b) nezahrnout lokalitu v PD pod bodem č. 3 a 7
c) doplnit lokality v PD pod bodem č. 4, 5 a 6
ve znění zprávy č. 10/68.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

