USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 76/2013
konané dne 11. září 2013
1140/76/2013/RMS
schválila rozšířený návrh programu 76. schůze rady města Slatiňany
1141/76/2013/RMS
schválila zvýšení limitu pokladny ZŠ Slatiňany ve znění zprávy č. 1/76
1142/76/2013/RMS
1) schválila vyřazení a fyzickou likvidaci majetku ve znění zprávy 2/76
2) určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci tohoto
majetku ve znění zprávy 2/76
3) určila termín předložení likvidačního protokolu o fyzické likvidaci na 25. 9. 2013
ve znění zprávy 2/76
1143/76/2013/RMS
1) schválila zřízení věcného břemena na částech (v celkové délce cca 45 bm)
pozemkové parcely č. 665/4 a pozemkové parc. č. 651/1 v katastrálním území
Slatiňany, které bude spočívat v právu investorů stavby, které zastupuje pan
Ing. Tomáš Jehlička, uložit a provozovat na předmětných částech pozemkových
parcel kanalizační řad, vstupovat a vjíždět na uvedené pozemkové parcely za účelem
provádění kontroly, údržby, opravy nebo výměny kanalizačního řadu. Náhrada je za
zřízení věcného břemena stanovena ve výši 4.500,- Kč + DPH ke dni uzavření
konkrétní smlouvy ve znění zprávy č. 3/76
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby kanalizačního řadu
a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech pozemkových parcel
č. 665/4 a č. 651/1 v katastrálním území Slatiňany s panem Ing. Tomášem Jehličkou,
ve znění zprávy č. 3/76
3) schválila zřízení věcného břemena na částech (v celkové délce cca 38 bm)
pozemkové parcely č. 665/4 a pozemkové parc. č. 651/1 v katastrálním území
Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída
485, Hradec Králové zřídit a provozovat na předmětných částech pozemkových
parcel plynárenské zařízení (STL plynovod) včetně příslušenství a v právu vstupovat
a vjíždět na předmětné nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy. Náhrada je za zřízení věcného
břemena stanovena ve výši 3.800,- Kč + DPH ke dni uzavření konkrétní smlouvy
o zřízení věcného břemena, ve znění zprávy č. 3/76
4) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby STL plynovodu a
konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena na částech pozemkových parcel
č. 665/4 a č. 651/1 v katastrálním území Slatiňany se společností VČP Net, s. r. o.,
Pražská třída 485, Hradec Králové ve znění zprávy č. 3/76
5) schválila uzavření smlouvy o právu k provedení stavby chodníku (cca 90 m2) a
nezbytných oprav stávající asfaltové komunikace na části pozemkové parcely č. 665/4
v katastrálním území Slatiňany v rámci stavby „Bytové a rodinné domy v lokalitě
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s investory stavby, které zastupuje pan Ing. Tomáš Jehlička, ve znění zprávy č. 3/76
6) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o právu k provedení
stavby chodníku (cca 90 m2) a nezbytných oprav stávající asfaltové komunikace
na části pozemkové parcely č. 665/4 v katastrálním území Slatiňany s panem
Ing. Tomášem Jehličkou ve znění zprávy č. 3/76
1144/76/2013/RMS
1) schválila finanční dar ve výši 10.000,-Kč České republice – Státnímu oblastnímu
archivu v Zámrsku, Státnímu okresnímu archivu Pardubice, Bělobranské náměstí 1,
530 01 Pardubice, IČ 70979201 za podmínky schválení příslušného rozpočtového
opatření, ve znění zprávy č. 4/76
2) schválila uzavření dohody o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč s Českou
republikou – Státním oblastním archivem v Zámrsku, Státním okresním archivem
Pardubice, Bělobranské náměstí 1, 530 01 Pardubice, IČ 70979201 za podmínky
schválení příslušného rozpočtového opatření, ve znění zprávy č. 4/76
3) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o poskytnutí finančního
daru ve výši 10.000,- Kč s Českou republikou – Státním oblastním archivem
v Zámrsku, Státním okresním archivem Pardubice, Bělobranské náměstí 1, 530 01
Pardubice, IČ 70979201, za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření
ve znění zprávy č. 4/76
1145/76/2013/RMS
schválila přijetí finančního daru pro ZŠ Slatiňany na dofinancování nákladů spojených
s integrací žáka v celkové výši 15.000,- Kč, ve znění zprávy č. 5/76
1146/76/2013/RMS
vzala na vědomí oznámení o přestavbě stávajícího kamenného propustku pod železniční
tratí Chrudim – Slatiňany na mostní konstrukci
1147/76/2013/RMS
souhlasila s odvozem starého plotu z ulice T. G. Masaryka od Základní školy Slatiňany,
který stával do ulice T. G. Masaryka do fy Recycling – kovové odpady a.s.
Nádražní 821, 538 21 Slatiňany.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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