USNESENÍ
č. 1/2002 Rady Města Slatiňany
ze dne 4.12.2002
Rada Města
1. Bere na vědomí:
a) zprávu o stavu nebytových prostor v 1. patře domu č.p. 771 ve Slatiňanech znění
zprávy č. 4/1
b) informaci o žádosti Real CZ s.r.o. Vítězství 119, Slatiňany zastoupené jednatelem
Milanem Duškem - pronájem nebytových prostor č.p. 771 II. nadzemní podlaží ve
Slatiňanech
c) informaci o rozhodnutí hospodářsko správního odboru MěÚ o vyřízení žádosti VČE
montáže a.s. týkající se prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství znění zprávy
č. 5/1
2. Schvaluje:
a) udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Slatiňany č. 5/2001 o zajištění
veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města na dobu určitou
pořadateli Marcele Buřilové, dne 14., 21., a 31.12.2002 od 19.00 hod.
do 02.00 hod.ve znění zprávy č. 1/1.
b) udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Slatiňany č. 5/2001 o zajištění
veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města na dobu určitou
pořadateli základní organizaci Český svaz chovatelů Slatiňany dne 11.1.2003 od 20.00
hod. do 03.00 hod. znění zprávy č. 2/1
c) výši nájemného z pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 21 ve Slatiňanech
s účinností od 1.1.2003 na 25,-Kč/m2/měsíc:
Ivaně Sedlákové a Ivaně Hrnčířové (dámské a pánské kadeřnictví)
Marii Sirové, (second-hand a doplňkový provoz sběrny opravy obuvi a sběrny čistírny
oděvů)
Monice Albertové, (kosmetický salon)
d) cenu za zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadu podobného odpadu komunálnímu pro fyzické osoby a právnické
osoby oprávněné k podnikání, které se na základě smlouvy s Městem Slatiňany zapojí do
systému nakládání s komunálním odpadem zavedeného na území Města Slatiňany, ve výši
1 700,-Kč za jednu sběrnou nádobu – popelnici o objemu 110 l
a cenu za zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadu podobného odpadu komunálnímu pro Ústav sociální péče pro
mládež, Klášterní 795, Slatiňany ve výši 2 200,-Kč za jednu sběrnou nádobu – popelnici
o objemu 101 l ve znění zprávy č. 6/1
e) smlouvu o nájmu hrobového místa
f) schvaluje Program 3. zasedání Zastupitelstva Města Slatiňany
g) odměny vedoucím odborů a řediteli ZUŠ Slatiňany ve znění zprávy č. 10/1
h) v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu
č. 06780231 o poskytnutí podpory na odbahnění rybníků Mazánek a Náveský
v celkové výši Kč 2 952 629,-Kč. Smlouva bude uzavřena se Státním fondem životního
prostředí ČR se sídlem Kaplanova 193/1, 148 00 Praha 11 ve znění zprávy č. 11/1
3. Stanovuje:
a) zvýšení počtu zaměstnanců obce zařazených do Městského úřadu Slatiňany na 29
4. Doporučuje zastupitelstvu města schválit:
a) Program 3. zasedání Zastupitelstva Města Slatiňany jednotlivé body dle předložených
zpráv
b) ustavení finančního a kontrolního výboru

c) předsedu a dva členy finančního výboru a předsedu a dva členy kontrolního výboru
5. Ukládá :
a) starostovi města předložit doklad o finančním vypořádání v bývalém působišti a doklad o
finančním vypořádání se státními institucemi a další podložené záměry žadatele p. Duška
a předložit další koncepci na vybudování malometrážních bytů, a po dohodě s ředitelem
ZŠ vybudování dílen pro potřeby školy.
b) tajemníkovi MěÚ zajistit inventarizaci majetku města za rok 2002 v souladu s platnými
předpisy, seznámit předsedy dílčích inventarizačních komisí se jmenováním do funkce a
proškolit je o způsobu provádění inventur
c) tajemníkovi MěÚ vypracovat plán schůzí rad města na I. pololetí 2003
d) tajemníkovi MěÚ vypracovat a předložit radě města odpověď na petici občanů
6. Jmenuje:
a) hlavní inventarizační komisi pro provedení řádné inventarizace majetku města za
rok 2002 předseda HIK: MVDr.Ivan Jeník
členové: Ing. Dagmar Fryšová, Petr Lukáš, Ing. Jiří Hodic, Miloslava Hejzlarová, Otto
Pleninger, Jana Tesařová, Petra Medunová, Lenka Březinová
7. Pověřuje:
a) hlavní inventarizační komisi stanovit způsob využití případně likvidaci přebytečného a
neupotřebitelného majetku města ve znění zprávy č. 3/1
8. Svěřuje:
a) odboru hospodářsko správnímu rozhodování o uzavírání nájemních smluv na hrobová
místa ve znění zprávy č. 8/1
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

