USNESENÍ
z 86. schůze rady města Slatiňany
ze dne 20. září 2017
Rada města Slatiňany
1101/86/2017/RMS
schválila návrh programu 86. schůze rady města Slatiňany
1102/85/2017/RMS
1. schválila poskytnutí finančního daru ve výši 35.000,- Kč společnosti Recycling-kovové
odpady, a.s., Herrmanova 561, 58301 Chotěboř, IČ 25252852 za podmínky schválení
příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 1/86
2. schválila uzavření darovací smlouvy se společností Recycling-kovové odpady, a.s.,
Herrmanova 561, 58301 Chotěboř, IČ 25252852 za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 1/86
1103/86/2017/RMS
1. schválila převod z rezervního fondu do investičního fondu Základní umělecké školy
Slatiňany ve výši 19.759,- Kč a následné použití investičního fondu z důvodu víceprací
od firmy PLUTO, spol. s.r.o. v rámci akce úpravy vchodu do hlavní budovy ZUŠ Slatiňany ve
znění zprávy č. 2/86.
2. schválila použití rezervního fondu Základní umělecké školy Slatiňany ve výši 89.076,- Kč
na úpravu vnitřních prostor na učebny ZUŠ Slatiňany v budově bývalé spořitelny
č. p. 771 ve znění zprávy č. 2/86.
1104/86/2017/RMS
schválila uzavření Dodatku k pojistné smlouvě – FLOTILA č. 6980402626 s Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 ve znění zprávy
č. 3/86
1105/86/2017/RMS
schválila uzavření Kupní smlouvy o prodeji speciálního automobilu (výsuvného žebříku)
tovární značky Multicar M 2510, registrační značky CR – 78 – 23, inv. č. 10008514,
538 21 Slatiňany s paní Marií Sodomkovou, trvale bytem Lukavice 33, 538 21 Slatiňany ve
znění zprávy č. 4/86
1106/86/2017/RMS
1. vzala na vědomí Dohodu o přenechání pozemků do užívání uzavřenou dne 31. 8. 2017
mezi panem Davidem Drahokoupilem a společností Oseva Agri Chrudim, a. s., IČ: 47452471,
se sídlem Kočí 159, 538 61 Kočí, ve znění zprávy č. 5/86
2. udělila souhlas panu Davidu Drahokoupilovi, s přenecháním propachtovaných pozemků
do dočasného užívání společnosti Oseva Agri Chrudim, a. s., IČ: 47452471, se sídlem Kočí
159, 538 61 Kočí na základě Dohody o přenechání pozemků do užívání ze dne 31. 8. 2017, ve
znění zprávy č. 5/86
3. schválila uzavření dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 363/2016 uzavřené s panem
Davidem Drahokoupilem, jehož předmětem bude vyjmutí pozemku parc. č. 444/19 v kat.
území Slatiňany z pachtu, a to ke dni 30. 9. 2017, ve znění zprávy č. 5/86
1107/86/2017/RMS
schválila uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 261/2011 na byt č. 4, 1 + 1, v domě
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čp. 835 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od
21.9.2017 do 31.3.2018 ve znění zprávy č. 6/86
1108/85/2017/RMS
schválila 20. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2017 v příjmové
části na 72.161.462,99 Kč (dorovnáno financováním příjmů 37.470.931,16 Kč) a ve výdajové
části 105.644.894,15 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč) ve znění zprávy
k 20. rozpočtovému opatření č. 7/86
1109/86/2017/RMS
schválila připravit výběrové řízení na svoz směsného komunálního odpadu z města Slatiňany
s četností svozu 1x za 14 dní a plněním zakázky od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou (s roční
výpovědní lhůtou vždy ke konci kalendářního roku)
1110/86/2017/RMS
schválila provedení odborného posouzení stavu dřevin ve vybraných lokalitách
1111/86/2017/RMS
rozhodla použít variantu – přírodní kámen pro projekt „Úprava prostranství před
sokolovnou“ a provést demolici oplocení, kterou zahrnou do rozpočtu
1112/86/2017/RMS
1. schválila návrh řešení parkoviště v ulici Medunova, parc. č. 17/1 a 10/27, k. ú. Slatiňany,
podle projektového záměru a dokončení projektové dokumentace
2. schválila návrh řešení na rekonstrukci parkoviště na Starém náměstí, parc. č. 618/1,
k. ú. Slatiňany a dokončení projektové dokumentace

1113/86/2017/RMS
souhlasí se změnou stavby před dokončením „Inženýrské sítě pro výstavbu „Inženýrské sítě
pro výstavbu rodinných domů na p. p. č. 444/129 a 444/86 v k.ú. Slatiňany“
1114/86/2017/RMS
neschválila výsadbu živého plotu v ulici Švermově před č. p. 893 na hranici pozemku
p. č. 165/9
1115/86/2017/RMS
vzala na vědomí podnět občanů Trpišova a schvaluje úpravu prostranství okolo kapličky.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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