USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 99/2010
konané dne 10. května 2010
Rada města Slatiňany:
1391/99/2010/RMS
schválila program jednání
1392/99/2010/RMS
1. neschválila smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů připadajících na dítě, které dochází do MŠ
Bítovany
2. neschválila předběžnou smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů připadajících na dítě, které dochází
do MŠ Bítovany
1393/99/2010/RMS
schválila 4. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2010 v příjmové části na
44.126.700,-Kč (dorovnáno financováním příjmů 6.935.040,- Kč) a ve výdajové části 45.843.040,- Kč
(dorovnáno financováním výdajů 5.218.700,-) ve znění zprávy k 4. rozpočtovému opatření č. 2/99.
1394/99/2010/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části (cca 3 bm), pozemkové parcely č. 19/2 v kat. území
Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové
provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynárenské zařízení (STL přípojku) včetně
příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, rekonstrukce a
oprav. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve výši 500,- Kč + 20 % DPH,
ve znění zprávy č. 3/99
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemena
týkající se dotčení části (cca 3 bm) pozemkové parcely č. 19/2 v kat. území Slatiňany se společností VČP
Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové a investorem ve znění zprávy č. 3/99
1395/99/2010/RMS
1. vzala na vědomí návrh na snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu ve městě Slatiňany,
ve znění zprávy č. 4/99
2. uložila MěÚ zajistit cenovou nabídku na svoz komunálního odpadu ve městě Slatiňany v 14 denním
intervalu
1396/99/2010/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotky SDH mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ
70892822 a městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920, ve znění zprávy 5/99
2. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotky SDH mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ
70892822 a městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 0270920
starostu MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy 5/99
3. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje SDH mezi
Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 a městem Slatiňany,
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920, ve znění zprávy 5/99
4. pověřila uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje SDH 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, ve znění zprávy 5/99

1397/99/2010/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci s Místní skupinou Vodní záchranné služby Českého
červeného kříže ve znění zprávy č. 6/99
2. pověřila uzavřením smlouvy o spolupráci s Místní skupinou Vodní záchranné služby Českého
červeného kříže starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 6/99
1398/99/2010/RMS
souhlasí s uzavřením dohody mezi ZUŠ Slatiňany a ZUŠ Chrudim ve věci převodu kapacity 40ti žáků ze
ZUŠ Chrudim ve prospěch ZUŠ Slatiňany
1399/99/2010/RMS
stanovila limit pokladny Městského úřadu Slatiňany s účinností od 11. 5. 2010 na 40.000,-Kč.
1400/99/2010/RMS
vzala na vědomí zprávu vedení SK Spartak Slatiňany o stavu haly SK Spartak Slatiňany a celého areálu
a možnostech řešení z pohledu SK Spartak Slatiňany
1401/99/2010/RMS
1. se obrací na NPÚ Pardubice s žádostí o zachování a rozvoj hipologického muzea jako prioritního
zaměření státního zámku ve Slatiňanech. Hipologické muzeum má ve Slatiňanech již 60. letou tradici,
jeho zachování se těší velké podpoře obyvatel a široké odborné veřejnosti. Jeho další existence je
v souladu se záměrem obnovy Švýcárny a celkovým rozvojem cestovního ruchu ve Slatiňanech
2. pověřila MěÚ Slatiňany zasláním tohoto stanoviska NPÚ Pardubice.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

