USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 82/2009
konané dne 5. října 2009
Rada města Slatiňany:
1150/82/2009/RMS
schválila návrh rozšířeného programu
1151/82/2009RMS
1. vydala Ceník platných služeb a poplatků a Pravidla pro používání PC a využití internetu v Městské
knihovně ve znění zprávy č. 1/82.
2. pověřila podpisem Ceníku platných služeb a poplatků a Pravidel pro používání PC a využití internetu
v Městské knihovně starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění pozdější zprávy č. 1/82.
1152/82/2009/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro zadání zakázky města – Kompletní administrace projektu Splašková
kanalizace Trpišov:
Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo Pivovarská 661, 552 03 Česká Skalice
ve znění zprávy č. 2/82.
2. rozhodla o uzavření mandátní smlouvy na zakázku města – Kompletní administrace projektu
Splašková kanalizace Trpišov se společností - Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo Pivovarská 661,
552 03 Česká Skalice za podmínky zajištění dofinancování, ve znění zprávy č. 2/82.
3. pověřila uzavřením mandátní smlouvy na zakázku města – Kompletní administrace projektu
Splašková kanalizace Trpišov se společností Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo Pivovarská 661, 552
03 Česká Skalice starostu města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění dofinancování, ve znění
zprávy č. 2/82
1153/82/2009/RMS
1. schválila podání žádosti o pokácení 1 ks smrku na pozemku parc. č. 131/1 v katastrálním území
Slatiňany
2. neschválila podání žádosti o pokácení 1 ks lípy na pozemku parc. č. 614/1 v katastrálním území
Slatiňany a uložila MěÚ Slatiňany zajistit zpracování znaleckého posudku odborným znalcem
1154/82/2009/RMS
schválila budoucí užívání části pozemkové parc. č. 171/5 (označené dle navrženého geometrického plánu
č. 171/7) v kat. území Slatiňany, respektive zpevněné části na předmětné části pozemku, jako víceúčelové
hřiště (stávající stav) ve znění zprávy č. 4/82
1155/82/2009/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města – Rekonstrukce pískovišť
v Mateřské škole Slatiňany - Radek Skácel, Dobrovského 331, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ve znění
zprávy č. 5/82.
2. uložila ředitelce MŠ Slatiňany uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města – Rekonstrukce pískovišť
v Mateřské škole Slatiňany se společností Radek Skácel, Dobrovského 331,
516 01 Rychnov nad Kněžnou za podmínky zajištění dofinancování ve znění zprávy č. 5/82.
1156/82/2009/RMS
stanovila celkový počet zaměstnanců města Slatiňany zařazených do MěÚ Slatiňany takto:
od 1. listopadu 2009 do 31. prosince 2009 na 37
od 1. ledna 2010 do 31. března 2010 na 35
od 1. dubna 2010 do 31. října 2010 na 37
od 1. listopadu 2010 do 30. listopadu 2010 na 36
od 1. prosince 2010 do 31. prosince 2010 na 37 ve znění zprávy č. 6/82.
1157/82/2009/RMS
1. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 2 s lodžií, č. 4, v domě čp. 834, na Starém
náměstí ve Slatiňanech Slatiňany s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez
závad.

2. schválila 1. náhradníka pro uzavření nájemní smlouvy na byt 1 + 2 s lodžií, č. 4, v domě čp. 834, na
starém náměstí ve Slatiňanech
3. schválila 2. náhradníka pro uzavření nájemní smlouvy na byt 1 + 2 s lodžií, č. 4, v domě čp. 834, na
starém náměstí ve Slatiňanech.
4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 2 s lodžií, č. 4
v domě č. p. 834, na Starém náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu
městem Slatiňany bez závad.
1158/82/2009/RMS
1. určila pro administraci projektu „Rekonstrukce č. p. 66 – Švýcárna Slatiňany“ zhotovitele Regionální
rozvojovou agenturu Pardubického kraje, Karla IV. 42, 530 02 Pardubice, IČ 69153361, za podmínky
zajištění financování odměny zhotoviteli, ve znění zprávy č. 8/82
2. schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, jako
objednatelem a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Karla IV.42, 530 02 Pardubice, IČ
69153361, jako zhotovitelem, za podmínky zajištění financování odměny zhotoviteli,
ve znění zprávy č. 8/82
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, jako
objednatelem a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Karla IV. 42, 530 02 Pardubice,
IČ 69153361, jako zhotovitelem starostu MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění financování odměny
zhotoviteli, ve znění zprávy č. 8/82
1159/82/2009/RMS
1. přijala upravené Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Podmínky“) identifikované pod
Registračním číslem projektu CZ.1.06/2.1.00/02.02162 z Evropského fondu regionálního rozvoje a
prohlašuje, že:
a) souhlasí s vydáním Podmínek, jenž jsou nedílnou součástí Rozhodnutí,
b) údaje vztahující se k identifikaci příjemce jakož i údaje o projektu, uvedené v části II v bodech 1. a 2. a
v části III bodu 1. Podmínek jsou pravdivé a úplné,
c) si je vědoma následků (včetně trestněprávních), které by mohli vzniknout uváděním nepravdivých nebo
neúplných údajů a vedly by tak k neoprávněnému čerpání dotace,
d) přijímá všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich
splnění, stejně jako ke splnění závazků vyplývajících jí z Rozhodnutí o poskytnutí dotace
e) na shodné způsobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu příjemce dotace neobdržel žádnou jinou podporu
financovanou ze zdrojů Evropské unie nebo národních zdrojů (krajský rozpočet, státní rozpočet) ve znění
zprávy č. 9/82.
2. pověřila potvrzením upravených Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikovaných pod
Registračním číslem projektu CZ.1.06/2.100/02.02162, starostu města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění
zprávy č. 9/82.
1160/82/2009/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit rozšíření programu 21. zasedání zastupitelstva města o
bod: č. 3 - Podání žádosti o dotaci a závazek zastupitelstva města k rozpočtu na rok 2010.
1161/82/2009/RMS
schválila přijetí sponzorského daru ve výši 8.000,- Kč pro Základní školu Slatiňany za účelem
financování ped. asistenta pro zdravotně postiženého dle zaslaného dopisu ze dne 5. 10. 2009.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

