USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 75/2009
konané dne 30. června 2009
Rada města Slatiňany:
1032/75/2009/RMS
schválila rozšířený návrh programu
1033/75/2009/RMS
schválila 9. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2009 v příjmové
části na 47.437.660,04 Kč (dorovnáno financováním příjmů 10.617.200,- Kč) a ve výdajové
části 53.434.160,04 Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,-) ve znění zprávy k 9.
rozpočtovému opatření č. 1/75.
1034/75/2009/RMS
schválila odložení projednávání bodu č. 2 - Výběr zhotovitele kompletní administrace
projektů města na příští schůzi rady města Slatiňany.
1035/75/2009/RMS
1. schválila poskytnutí finančního příspěvku – grantu ve výši 10.000,- Kč Junáku – svazu
skautů a skautek ČR, středisku Slatiňany, Jungmannova 471, 538 21 Slatiňany,
IČ 15052516 na likvidaci dřevomorky na základně v Šiškovicích, ve znění zprávy
č. 3/75
2. schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – grantu ve výši
10.000,- Kč mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany a Junákem –
– svazem skautů a skautek ČR, střediskem Slatiňany, Jungmannova 471, 538 21 Slatiňany,
IČ 15052516, ve znění zprávy č. 3/75
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku – grantu ve výši 10.000,- Kč mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36,
538 21 Slatiňany a Junákem – svazem skautů a skautek ČR, střediskem Slatiňany,
Jungmannova 471, 538 21 Slatiňany, IČ 15052516, ve znění zprávy č. 3/75.
1036/75/2009/RMS
vzala na vědomí plán schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města Slatiňany na 2.
pololetí r. 2009 ve znění zprávy č. 4/75.
1037/75/2009/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 90/2004, o nájmu bytu
1 + 1 s lodžií, č. 10 v domě čp. 822 na Starém náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni
31. 8. 2009 za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad.
2. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1 s lodžií, č. 10 v domě čp. 822
na Starém náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem
Slatiňany bez závad.
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením Dohody o ukončení nájmu bytu 1 + 1
s lodžií, č. 10 v domě čp. 822 na Starém náměstí ve Slatiňanech ke dni 31. 8. 2009 za
podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad a uzavřením nájemní smlouvy o nájmu
bytu 1 + 1 s lodžií, č. 10 v domě čp. 822 na Starém náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni
následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad.

1038/75/2009/RMS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenových
nabídek na zakázku města – Nákup myčky černého nádobí do Školní jídelny Slatiňany ve
znění zprávy č. 6/75.
1039/75/2009/RMS
nesouhlasí s užitím komunikací Slatiňany – Monako – Trpišov jako objízdné trasy pro
nákladní automobily bez výjimek.
1040/75/2009/RMS
schválila převod části rezervního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 29.000,- Kč do
investičního fondu Mateřské školy Slatiňany pro financování doplnění projektové
dokumentace na akci„Realizace úspor energie v Mateřské škole Slatiňany“ ve znění zprávy
č. 8/75.
1041/75/2009/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. OSV/2009/02543 mezi Pardubickým
krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,
IČ 70892822 a městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920,
2. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace č. OSV/2009/02543 mezi Pardubickým
krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,IČ 70892822 a městem Slatiňany,
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920 starostu MVDr. Ivana Jeníka.
1042/75/2009/RMS
pověřila dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, hospodářsko-správní odbor městského úřadu Slatiňany
uzavíráním nájemních smluv na pronájmy ploch na plovárně města Slatiňany k umístění
reklamního zařízení ve znění zprávy č. 10/75.
1043/75/2009/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu beach-volejbalového hřiště umístěného na
pozemkové parc. č. 204/1 v kat. území Slatiňany (na plovárně ve Slatiňanech) se Sportovními
kluby Spartak Slatiňany, občanské sdružení, IČ: 15054861, se sídlem Smetanovo nábřeží 556,
Slatiňany, a to na dobu určitou od 5. 7. 2009 – 2. 8. 2009 ve znění zprávy č. 12/75 a zároveň
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o pronájmu beach volejbalového
hřiště umístěného na pozemkové parc. č. 204/1 v kat. území Slatiňany (na plovárně ve
Slatiňanech) se Sportovními kluby Spartak Slatiňany, občanské sdružení,
IČ: 15054861, se sídlem Smetanovo nábřeží 556, Slatiňany, a to na dobu určitou
od 5. 7. 2009 – 2. 8. 2009 ve znění zprávy č. 11/75.
1044/75/2009/RMS
schválila poptat pojištění mostů a lávek dle odhadu odboru výstavby a životního prostředí
MěÚ Slatiňany.
1045/75/2009/RMS
vzala na vědomí režim ZUŠ Slatiňany v období letních prázdnin.
1046/75/2009RMS
vzala na vědomí uzavření školní jídelny v době malování 24. 8. a 25. 8. 2009.

1047/75/2009/RMS
schválila žádost o povolení noční produkce dne 1.8.2009 na plovárně Slatiňany, za podmínky
ukončení hudební produkce nejpozději v 1.00 hod. a odpuštění poplatku za pronájem
nohejbalového hřiště.
1048/75/2009/RMS
vzala na vědomí informaci o poskytnutí volných vstupenek (VIP) na plovárnu města
Slatiňany.
1049/75/2009/RMS
vzala na vědomí dopis Svazu měst a obcí ČR ze dne 22. června 2009, že dne 19. června 2009
byl jmenován MVDr. Ivan Jeník členem Komise pro zahraniční spolupráci Předsednictva
Svazu měst a obcí ČR s hlasovacím právem.
1050/75/2009/RMS
1. nesouhlasí s tvrzením nájemníků čp. 724 a 725 v Družstevní ulici ve Slatiňanech zaslaném
dopisem dne 23. 6. 2009 a trvá na úhradě.
2. ukládá HSO odpovědět nájemníkům ve smyslu usnesení.
1051/75/2009/RMS
schválila žádost předsedy volejbalového oddílu SK Spartak Slatiňany, o.s. volný vstup
účastníků turnajů dne 4. 7. 2009 a 11. 7. 2009 na plovárnu.
1052/75/2009/RMS
vzala na vědomí zápis z jednání mezi vedením města Slatiňany a vedením SK Spartak
Slatiňany, o. s. ze dne 29. června 2009.
1053/75/2009/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2009 – akceschopnost jednotek s
Pardubickým krajem ve znění dopisu č.j. Sp KrÚ 14218/2009-KŘ - 13
2. pověřila uzavřením smlouvy starostu města MVDr. Ivana Jeník Smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce pro rok 2009 – akceschopnost jednotek s Pardubickým krajem ve znění dopisu
č.j. Sp KrÚ 14218/2009-KŘ
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

