USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 86/2014
konané dne 13. ledna 2014
1245/86/2014/RMS
schválila návrh programu 86. schůze rady města Slatiňany
1246/86/2014/RMS
doporučila schválit zastupitelstvu města Program 20. zasedání zastupitelstva města
Slatiňany
1247/86/2014/RMS
schválila rozdělení celkového limitu na finanční příspěvky –
granty v rámci výdajů schváleného rozpočtu na rok 2014 ve výši 450.000,- Kč:
- 335.000,- na činnost a ceny do soutěží pořizované příjemcem grantu
- 15.000,- poháry se znakem města
- 75.000,- rezerva
- 25.000,- mezinárodní folklorní festivaly
ve znění zprávy č. 2/86
1248/86/2014/RMS
vydala vnitřní směrnici č. 1/2014/RMS pro tvorbu a čerpání sociálního fondu
Městského úřadu Slatiňany pro rok 2014 ve znění zprávy č. 3/86
1249/86/2014/RMS
vzala na vědomí kontrolu dotací přijatých v roce 2013 a připravovaných akcí 2014.
Připravované akce zveřejnit v Ozvěnách a na internetu města ve znění zprávy č. 4/86
1250/86/2014/RMS
1) schválila uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor a zajištění služeb
(městský ples) ve znění zprávy č. 5/86.
2) pověřila uzavřením Smlouvy o pronájmu nebytových prostor a zajištění služeb
(městský ples) starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 5/86
1251/86/2014/RMS
1) zrušila usnesení č. 250/17/2011/RMS ze dne 30. 5. 2011 ve věci schválení zřízení
věcného břemena na části (cca 110 bm) pozemkové parcely č. 684/1 v kat. území
Slatiňany ve prospěch města Chrudim za účelem vložení stavby vodovodu-Píšťovy
s finanční náhradou ve výši 11 550,- Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření
konkrétní smlouvy o zřízení VB, ve znění zprávy č. 6/86,
2) schválila zřízení služebnosti na části (cca 110 bm) pozemkové parcely č. 684/1
v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu města Chrudim, se sídlem
Resselovo náměstí 77, Chrudim, uložit na předmětné části pozemkové parcely
veřejný vodovod a vstupovat a vjíždět na uvedenou pozemkovou parcelu za účelem
provádění údržby, opravy nebo výměny vodovodního potrubí, souvisejících objektů
či armatur. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 500,- Kč + DPH
v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti, ve znění
zprávy č. 6/86,
3) schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a konkrétní
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smlouvy o zřízení služebnosti na části (cca 110 bm) pozemkové parcely č. 684/1
v kat. území Slatiňany na stavbu veřejného vodovodu s městem Chrudim,
se sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim, ve znění zprávy č. 6/86 a
4) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti na části
(cca 110 bm) pozemkové parcely č. 684/1 v kat. území Slatiňany na stavbu
veřejného vodovodu s městem Chrudim, se sídlem Resselovo náměstí 77,
Chrudim, ve znění zprávy č. 6/86.
5) pověřila zastupováním na výběrovém řízení stavby vodovodu - Píšťovy
místostarostu Vítězslava Kolka a jako náhradníka Ing. Václava Hoffmana
1252/86/2014/RMS
1) vyhlásila dnem 15. ledna 2014 výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření
bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města
Slatiňany v roce 2014, ve znění zprávy č. 7/86.
2) jmenovala komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení
města Slatiňany takto:
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Mgr. Jan Hanuš, člen rady města
Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO
Ing. Václav Hoffman, vedoucí OVŽP
Renata Vondráčková, referent HSO
ve znění zprávy č. 7/86
1253/86/2014/RMS
schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287
v ulici Tyršova ve Slatiňanech VS Kačeři Chrudim, a to dne 28. 1. 2014
od 18:18 – 20:00 hodin, pro uskutečnění divadelního představení „Uprchlíci“ ve
znění zprávy č. 8/86
1254/86/2014/RMS
1) rozhodla uzavřít dodatek - Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo - rok 2014 ke Smlouvě
o dílo č. 6/2005 uzavřené dne 17. 1. 2005 se společností Městské lesy Chrudim,
s. r. o., Resselovo nám. 77, Chrudim, ve znění zprávy č. 9/86,
2) rozhodla uzavřít dodatek - Přílohu č. 1 Kupní smlouvy - rok 2014
ke Kupní smlouvě č. 7/2005 uzavřené dne 17. 1. 2005 se společností Městské lesy
Chrudim, s. r. o., Resselovo nám. 77, Chrudim, ve znění zprávy č. 9/86
3) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatků - příloh č. 1 pro rok
2014 ke Smlouvě o dílo č. 6/2005 a Kupní smlouvě č. 7/2005 uzavřených dne
17. 1. 2005 se společností Městské lesy Chrudim, s. r. o., Resselovo nám. 77,
Chrudim, ve znění zprávy č. 9/86
1255/86/2014/RMS
vzala na vědomí zprávu o dokončených a rozpracovaných stavbách
(akcích) za období od 1. 1. – 31. 12. 2013 ve znění zprávy č. 10/86
1256/86/2014/RMS
1) rozhodla uzavřít smlouvu o zasílání varovných a výstražných zpráv
prostřednictvím SMS s městem Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim,
ve znění zprávy č. 11/86
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2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o zasílání
varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS s městem Chrudim, Resselovo
náměstí 77, 537 16 Chrudim, ve znění zprávy č. 11/86
1257/86/2014/RMS
schválila řešení přístupu k pozemku p.č. 56 v katastrálním území Slatiňany na náklady
žadatele dle nákresu varianta č. 3 (od hřebčína), který je přílohou zápisu
1258/86/2014/RMS
vzala na vědomí zprávu ŘSD ohledně - osvětlení dvou přechodů pro chodce před
domem č. p. 26 a parkovištěm v ulici T.G.M. ve Slatiňanech
1259/86/2014/RMS
vzala na vědomí nabídku produktů J&T, a.s., která je přílohou zápisu a nedoporučuje
ji využít
1260/86/2014/RMS
vzala na vědomí informaci o připravované publikaci „Nasavrcké panství….“
1261/86/2014/RMS
vzala na vědomí nabídku fy Recycling - kovové odpady a.s. Nádražní 821, 538 21
Slatiňany, ohledně úklidu města
1262/86/2014/RMS
schválila pozvání zástupců fy ITEA na některou z příštích schůzí rady města
1263/86/2014/RMS
vzala na vědomí nabídku pana plk. PhDr. Eduarda Stehlíka ohledně besedy na téma
novodobá historie regionu
1264/86/2014/RMS
1) zmocnila Ing. Vladimíra Rašína, vedoucího hospodářsko-správního odboru
městského úřadu Slatiňany, aby v zastoupení města jednal s Krajským úřadem
Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice ve věci podání
žádosti v rámci programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu
v Pardubickém kraji v roce 2014 a k podpisu veřejnosprávních kontrol souvisejících
s podanou žádostí
2) pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka k udělení plné moci Ing. Vladimíru Rašínovi,
vedoucímu hospodářsko-správního odboru městského úřadu Slatiňany, aby v zastoupení města jednal s Krajským úřadem Pardubického kraje, Komenského náměstí 125,
532 11 Pardubice ve věci podání žádosti v rámci programu Podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji v roce 2014 a k podpisu
veřejnosprávních kontrol souvisejících s podanou žádostí
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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