USNESENÍ
č. 4/2006 rady města Slatiňany
ze schůze konané dne 11.12. 2006
Rada města Slatiňany:
50/4/2006
schválila program jednání
51/4/2006
1. schválila umístění vedení VN včetně příslušenství na částech pozemků města Slatiňany
parc. č. 58/3, 479/2 a 479/45 v kat. území Kunčí v rámci akce investované společností ČEZ
Distribuce a. s., Teplická 874/8 Děčín a označené jako „Lukavice-vrchní vedení VN pro TSČOV“ za podmínky prokázání, že nelze uvedenou stavbu umístit na území obce Lukavice
(neexistuje jiné řešení), a po prokázání též za podmínky možného budoucího napojení
rozvojové funkční plochy 42/R-občanská vybavenost vyšší ve znění zprávy č. 1/4
2. schválila zřízení věcného břemena na částech pozemkových parc. č. 58/3, 479/2 a 479/45
v kat. území Kunčí, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,Teplická
874/8, Děčín 4, uložit a provozovat na předmětných částech pozemků zařízení veřejného
rozvodu elektřiny-vedení VN včetně příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení za
účelem provádění kontroly, údržby a opravy. Náhrada je za zřízení věcného břemena
stanovena v jednorázové výši 20 000,- Kč ve znění zprávy č. 1/4
52/4/2006
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 122/2006 o nájmu bytu 3 + 1 s lodžií, č. 6 v domě
čp. 825 na Starém náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni převzetí bytu městem Slatiňany
bez závad.
2. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 3 + 1 s lodžií, č. 6 v domě čp. 825 na
Starém náměstí ve Slatiňanech s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem
Slatiňany bez závad
53/4/2006
1. schválila dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k výkonu úkolů městské policie Chrudim
uzavřené dne 21. 9. 2005 ve znění zprávy č. 3/4
2. pověřila starostu města uzavřít dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k výkonu úkolů
městské policie Chrudim uzavřené dne 21. 9. 2005 za podmínky schválení příslušné položky
v rámci rozpočtu města Slatiňany na r. 2007 zastupitelstvem města Slatiňany ve znění
zprávy č. 3/4
54/4/2006
1. schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ve znění zprávy č. 4/4
2. pověřila starostu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce za podmínky uzavření
dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k výkonu úkolů městské policie Chrudim a za
podmínky schválení příslušné položky v rámci rozpočtu města Slatiňany na rok 2007
zastupitelstvem města Slatiňany.
55/4/2006
1. schválila opravu plotových polí a branku mezi veřejně přístupným sportovištěm
a stadionem TJ Spartak Slatiňany na náklady města Slatiňany ve znění zprávy č. 5/4.

56/4/2006
1. projednala žádost zaslanou chrudimskou nemocnicí ze dne 4.12.2006 o finanční pomoc
na vybavení.
2. neschválila žádost zaslanou chrudimskou nemocnicí ze dne 4.12.2006 o finanční pomoc
na vybavení.
3. uložila MěÚ Slatiňany odpovědět na žádost ze dne 4.12.2006 chrudimské nemocnici.
57/4/2006
1. projednala žádost Římskokatolické farnosti Slatiňany o příspěvek na rok 2007.
2. uložila MěÚ Slatiňany odpovědět na žádost a doporučit postup v souladu s grantovými
programy města Slatiňany.
58/4/2006
1. projednala nabídku Chrudimského deníku na tisk Ozvěn Slatiňan
2. rozhodla ponechat tisk Ozvěn Slatiňan v Tiskárně PORS s r.o. Chrudim.
59/4/2006
vzala na vědomí úhradu části škody vzniklé nadměrnou spotřebou vody v úřadovně Kunčí.
60/4/2006
vzala na vědomí informaci o překročení kompetencí vedoucího údržby.
61/4/2006
schválila darovací smlouvu na nový přístroj Glukometr One Touch Ultra v hodnotě 5.000,-Kč
od MUDr. Jiřího Hradce.
62/4/2006
vzala na vědomí složení povodňové komise města Chrudimě.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

