USNESENÍ
č. 5/2006 rady města Slatiňany
ze schůze konané dne 20.12. 2006
Rada města Slatiňany:
63/5/2006
schválila program jednání
64/5/2006
schválila 17. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2006
v příjmové i výdajové části na celkovou částku 53.740.100,- Kč ve znění zprávy k 17.
rozpočtovému opatření č.1/5.
65/5/2006
schválila upravené závazné ukazatele na rok 2006 pro příspěvkovou organizaci Základní
školu Slatiňany následovně:
1) závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové
organizaci ZŠ Slatiňany v celkové výši 2.595.500,- Kč, dle rozpisu:
a) na opravy a údržbu
262.000,- Kč
b) na provoz
2.333.500,- Kč
2) investiční dotace: a) 73.300,- Kč na projektovou dokumentaci přístavby ZŠ
b) 199.000,- Kč na stavební úpravy přízemí hlavní budovy ZŠ Slatiňany
c) 144.900,- Kč na instalaci klimatizačních jednotek v budově „B“ v
Základní škole Slatiňany
66/5/2006
schválila upravené závazné ukazatele na rok 2006 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu
Slatiňany následovně:
1) závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové
organizaci v celkové výši 867.600,- Kč, dle rozpisu:
a) na opravy a údržbu
75.500,- Kč
b) na provoz
792.100,- Kč
2) investiční dotace na pořízení nového konvektomatu ve výši 180.000,- Kč
67/5/2006
1. schválila v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění přestupkové agendy mezi městem Slatiňany a
obcí Orel, s platností od 1.1.2007
2. schválila v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění přestupkové agendy mezi městem Slatiňany a
obcí Svídnice, s platností od 1.1.2007.
68/5/2006
schválila nájemní smlouvu na byt č.8 v DPS Slatiňany ul. Farská č.p. 765, Slatiňany
s účinností od 1.1.2007.
69/5/2006
schválila uzavřít smlouvu o pronájmu rybníku umístěného na pozemkové parc. č. 712/16 o
výměře 5 147 m2 v kat. území Slatiňany (u nádraží ČD ) se společností IKOV TRADE a. s.,
Tovární 810, Slatiňany ve znění zprávy č. 6/5.

70/5/2006
1. schválila
zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 793 o výměře cca 18 m2v kat. území
Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín 4, uložit a provozovat na předmětné části pozemku zařízení veřejného rozvodu
elektřiny umístěné v rámci stavby: „Úprava kabelového vedení NN pro st. parcelu
č. 1/3-Slatiňany“ a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly,
údržby a opravy. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena v jednorázové výši
500,- Kč ve znění zprávy č. 7/5
2. schválila
zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 200/1 v kat. území Slatiňany, které bude
spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, uložit a
provozovat na předmětné části pozemku zařízení veřejného rozvodu elektřiny umístěné
v rámci pro stavby: „Úprava kabelového vedení NN pro parcelu č. 197/9, Slatiňany“ a v právu
přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a opravy. Náhrada je za
zřízení věcného břemena stanovena v jednorázové výši 500,- Kč ve znění zprávy č. 7/5.
71/5/2006
schválila
nařízení města Slatiňany č. 1/2006, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na
kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí.
72/5/2006
vzala na vědomí
informaci ve věci příprav zklidnění dopravy v lokalitě křižovatka u Motorestu Bonet ve
Slatiňanech – konec města Slatiňany na T.G.M.
73/5/2006
vzala na vědomí
jednání s občany ohledně provozu skateboardových překážek před budovou Základní školy
Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

