USNESENÍ
č. 3/2006 rady města Slatiňany
ze schůze konané dne 27.11. 2006
Rada města Slatiňany:
0/3/2006
schválila rozšířený program jednání
1/3/2006
stanovila celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ od 1. února 2007
do 28. února 2007 na 31 a od 1. března 2007 do 19. března 2007 na 32 a od 20. března 2007
do 31. března 2007 na 31 ve znění zprávy č. 1/3.
2/3/2006
schválila plán práce rady města Slatiňany na r. 2007 ve znění zprávy č. 2/3.
3/3/2006
1. zrušila usnesení č. 84/2006 ze dne 23. 8. 2006 ve věci schválení uzavření smlouvy
o nájmu nebytových prostor objektu č. p. 787 (hasičárna) postaveném na st. parc. č. 1023
v kat. území Slatiňany a části st. parc. č. 1023 (dvora) o výměře cca 170 m2 v kat. území
Slatiňany se Sborem dobrovolných hasičů Slatiňany ve znění zprávy č. 3/3
2. schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu č. p. 787 (hasičárna)
postaveném na st. parc. č. 1023 v kat. území Slatiňany a části st. parc. č. 1023 (dvora)
o výměře cca 170 m2 v kat. území Slatiňany se Sborem dobrovolných hasičů Slatiňany
ve znění zprávy č. 3/3.
4/3/2006
1. projednala hospodaření města Slatiňany za 1 – 9/2006
2. vzala na vědomí výsledek hospodaření města Slatiňany za 1 – 9/2006.
5/3/2006
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1 – 9/2006.
6/3/2006
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1 – 9/2006.
7/3/2006
vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1 – 9/2006.
8/3/2006
vzala na vědomí výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1 – 9/2006.
9/3/2006
schválila upravený odpisový plán na rok 2006 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu
Slatiňany ve znění zprávy č. 9/3.
10/3/2006
uložila svým příspěvkovým organizacím odvod finančních prostředků z jejich investičních
fondů do rozpočtu zřizovatele ve výši pololetních odpisů (7-12/2006).

Základní škole Slatiňany
Mateřské škole Slatiňany
Základní umělecké škole Slatiňany
Školní jídelně Slatiňany
Celkem

43.617,- Kč
33.840,- Kč
8.892,- Kč
115.854,- Kč
202.203,- Kč

11/3/2006
1. vzala na vědomí upřesňující podmínky pro zadání stavební zakázky města –
Stavební úpravy č. p. 81 v Trpišově na 3 bytové jednotky ve znění zprávy č. 11/3
2. schválila pořadí nabídek pro zadání veřejné zakázky města – Stavební úpravy č. p. 81
v Trpišově na 3 bytové jednotky:
1) PLUTO společnost s ručením omezeným, Horka 121, 538 51 Chrast u Chrudimě
2) SILAK CHRUDIM, 538 36 Žumberk 18
3) Stavební společnost Dušánek-Beran s. r. o., Ke Hřišti 1097, 537 01 Chrudim
4) PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a. s., Tovární 1130, 537 01 Chrudim
5) ČESKÁ STAVEBNÍ HUŤ s. r. o., obce Ležáků 168, 537 01 Chrudim
ve znění zprávy č. 11/3
3. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností
PLUTO společnost s ručením omezeným, Horka 121, 538 51 Chrast u Chrudimě ve znění
zprávy č. 11/3
12/3/2006
1. schválila program 2. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
13/3/2006
1. zrušila usnesení rady města č. 51/2005 5. b), c) ze dne 6. dubna 2006 ve znění zprávy
č. 13/3
2. uložila ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Slatiňany předkládat
ke schválení zadání stavebních oprav, úprav, rekonstrukcí nemovitého majetku a pořizování
nového majetku jejichž náklady budou ve výši od 20 000,- Kč do 40 000,- Kč bez DPH
radnímu města Slatiňany v jehož působnosti je školství
3. uložila ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Slatiňany předkládat
ke schválení zadání stavebních oprav, úprav, rekonstrukcí nemovitého majetku a pořizování
nového majetku jejichž náklady budou ve výši nad 40 000,- Kč bez DPH radě města Slatiňany
14/3/2006
1. rozhodla, že existuje důvod pro vyloučení Mgr.Daniela Vychodila z projednávání
a rozhodování této záležitosti.
2. schválila na základě § 3 odst. 5 zákona č. 143/1992 Sb. a dle § 10 Nařízení vlády
č. 330/2003 Sb., poskytnutí odměny za 2. pololetí 2006 ředitelce Školní jídelny Slatiňany,
ředitelce Mateřské školy Slatiňany, řediteli Základní umělecké školy Slatiňany a řediteli
Základní školy Slatiňany za splnění mimořádných pracovních úkolů ve znění zprávy č. 14 /3
15/3/2006
1. rozhodla, že existuje důvod pro vyloučení MVDr. Ivana Jeníka z projednávání
a rozhodování této záležitosti
2. zrušila dodatek č. 1 ke smlouvě o přechodném ustájení toulavých psů a hospodářských
zvířat ze dne 30. 11. 2005 s JK Pablo útulkem pro zvířata v Podlíšťanech k datu
31. 12. 2006

3. schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o přechodném ustájení toulavých psů a hospodářských
zvířat s JK Pablo, útulkem pro zvířata v Podlíšťanech, s účinností od 1. 1. 2007.
16/3/2006
1. pojednala dopis TJ Spartak Slatiňany ze dne 2.11. 2006 ( navazující na dopis ze dne
16. 5. 2006) ve věci převodu nemovitostí plovárny ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 16/3
2. projednala varianty řešení provozování plovárny
3. pověřila člena rady Mgr. Jana Hanuše pozvat 1 – 3 zástupce TJ Spartak Slatiňany
na lednové jednání rady města
4. pověřila člena rady města Mgr. Jana Hanuše seznámit vedení TJ Spartak Slatiňany
s variantami projednanými radou města
17/3/2006
1. schválila změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2006 v příjmové
i výdajové části na celkovou částku 56.317.900,- Kč ve znění zprávy k 15. rozpočtovému
opatření č. 17/3.
18/3/2006
1. odvolala redakční radu Ozvěn Slatiňan ve složení:
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Ing. Jiří Hodic, tajemník
Miloslava Hejzlarová, vedoucí HSO
Petr Lukáš, Rostislav Meduna, členové rady města Slatiňany
Marta Kolouchová, Alena Pavlišová zaměstnanci úřadu
2. jmenovala redakční radu Ozvěn Slatiňan s účinností od 27.11.2006 ve složení:
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Ing. Jiří Hodic, tajemník
Miloslava Hejzlarová, vedoucí HSO
Mgr. Daniel Vychodil, Rostislav Meduna, členové rady města Slatiňany
Marta Kolouchová, Alena Pavlišová zaměstnanci úřadu
19/3/2006
1. vzala na vědomí nové vyvložkování komínového průduchu v hlavní.
budově Základní školy ve Slatiňanech ve smyslu zprávy č. 19/3
2. schválila použití finančních prostředků rezervního fondu Základní školy Slatiňany na
úhradu nákladů spojených s novým vyvložkováním komínového průduchu ve výši
21 588,50 Kč vč. DPH ve znění zprávy č. 19/3
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

