USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 71/2013
konané dne 17. června 2013
1051/71/2013/RMS
schválila návrh programu 71. schůze rady města Slatiňany
1052/71/2013/RMS
schválila na základě § 122 odst. 3) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., poskytnutí mimořádné odměny
ředitelce Školní jídelny Slatiňany, ředitelce Mateřské školy Slatiňany, řediteli Základní umělecké školy
Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za splnění mimořádných pracovních úkolů v I. pololetí r.
2013 ve znění zprávy č. 1/71
1053/71/2013/RMS
schválila výjimku z ceníku vstupného na plovárnu města pro účastníky soustředění Sportovního klubu
Základní školy Mikulova, Praha: vstup na plovárnu města ve dnech od 18. do 30. srpna 2013 na dobu 2 x
15 minut denně za paušál 100,- Kč/ osobu po celou dobu pobytu, ve znění zprávy č. 2/71
1054/71/2013/RMS
neschválila povolovat živnostenské oprávnění pro občany trvale hlášené na ohlašovně MěÚ Slatiňany,
T. G. Masaryka 36 ve znění zprávy č. 3/71
1055/71/2013/RMS
1) rozhodla uzavřít dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 49/2002 o nájmu nebytových prostor (cukrárny) v domě
č. p. 771 ve Slatiňanech, a to ve věci úpravy způsobu vyúčtování náhrady za spotřebované vodné a
stočné, ve znění zprávy č. 4/71,
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 49/2002o nájmu
nebytových prostor (cukrárny) v domě č. p. 771 ve Slatiňanech, a to ve věci úpravy způsobu
vyúčtování náhrady za spotřebované vodné a stočné, ve znění zprávy č. 4/71,
3) rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 23/2005 o nájmu nebytových prostor (květinky) v domě
č. p. 771 ve Slatiňanech, a to ve věci úpravy způsobu vyúčtování náhrady za spotřebované vodné a
stočné, ve znění zprávy č. 4/71
4) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 23/2005 o nájmu
nebytových prostor (květinky) v domě č. p. 771 ve Slatiňanech, a to ve věci úpravy způsobu
vyúčtování náhrady za spotřebované vodné a stočné, ve znění zprávy č. 4/71
1056/71/2013/RMS
1) schválila fyzickou likvidaci dvou kusů automatických praček inv. č. 30007739 v DPS Slatiňany
2) určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci dvou kusů automatických
praček
3) určila termín předložení likvidačního protokolu o fyzické likvidaci dvou kusů automatických praček
na 20. 6. 2013
1057/71/2013/RMS
1) zrušila část usnesení č. 1038/70/2013/RMS ze dne 3. 6. 2013 ve věci schválení náhrady za zřízení
věcného břemena na části pozemkové parcely č. 706/25 o výměře 28,16 m 2 v kat. území Slatiňany
s právem hospodaření pro Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové ve výši 2000,- Kč
+ DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene
ve znění zprávy č. 6/71,
2) schválila náhradu za zřízení věcného břemena na části pozemkové parcely č. 706/25 o výměře 28,16
m2 v kat. území Slatiňany s právem hospodaření pro Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951,
Hradec Králové ve výši 4 928,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o
zřízení věcného břemene ve znění zprávy č. 6/71
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1058/71/2013/RMS
schválila použití investičního fondu Základní umělecké školy Slatiňany ve výši do 40.000,-Kč na
odhlučnění učebny, ve znění zprávy č. 7/71
1059/71/2013/RMS
1) projednala vyjádření ve věci pronájmu a budoucího užívání objektu č. p. 93 v Trpišově (bývalá
prodejna a úřadovna) ve znění zprávy č. 8/71
2) rozhodla pořídit odhad ceny objektu
1060/71/2013/RMS
schválila 10. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2013 v příjmové části na
50.568.700,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.816.800,- Kč) a ve výdajové části 50.845.500,- Kč
(dorovnáno financováním výdajů 3.540.000,-) ve znění zprávy k 10. rozpočtovému opatření č. 9/71
1061/71/2013/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit program 17. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 4/17 mimo bod č. 10/17
1062/71/2013/RMS
1) rozhodla uzavřít smlouvu ev. č. 2013/22196 o poskytnutí grantu z Programu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na
rok 2013 na opravu křížku Ukřižování Ježíše Krista II ve Slatiňanech, místní části Škrovád ve znění
zprávy č. 11/71
2) pověřila uzavřením smlouvy ev. č. 2013/22196 o poskytnutí grantu z Programu stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na
rok 2013 na opravu křížku Ukřižování Ježíše Krista II ve Slatiňanech, místní části Škrovád starostu
města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 11/71
1063/71/2013/RMS
schválila věcný dar 10 kusů vstupenek v celkové hodnotě 400,- Kč do Interaktivního muzea
Starokladrubského koně ve Slatiňanech 169, 538 21 Slatiňany pro reprezentaci města
ve znění zprávy 12/71
1064/71/2013/RMS
vzala na vědomí informaci o krádeži bronzové desky z památníku obětem 2. světové války u
zdravotního střediska
1065/71/2013/RMS
vzala na vědomí informaci o akci vybírání čisticích prostředků pro postižená města povodněmi
1066/71/2013/RMS
vzala na vědomí informaci o řešení dopravní situace v ul. Štěpánkova
1067/71/2013/RMS
rozhodla o prověření změny provozu z obousměrného na jednosměrný na Škrovádském nábřeží, cyklisté
obousměrně.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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