USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 31/2007
konané dne 17. prosince 2007
Rada města Slatiňany:
433/31/2007
schválila rozšířený program jednání
434/31/2007
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 Svídnice, ode dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o udělení
souhlasu nabude právní moci.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Slatiňany a obcí Svídnice na zajištění přestupkové agendy
435/31/2007
schválila zvýšení měsíčního nájemného v DPS Slatiňany v bytech, na které bude nájemní
smlouva uzavřena po 1.1.2008 z 13,80 Kč/1 m2 na 17,21 Kč/1 m2.
436/31/2007
schválila použití fondu odměn Základní umělecké školy Slatiňany do výše 13.000,-Kč na
odměny a mzdy.
437/31/2007
1. vzala na vědomí výhledovou koncepci rozvoje Základní umělecké školy Slatiňany do
roku 2020
2. vzala na vědomí vlastní hodnocení Základní školy Slatiňany
438/31/2007
schválila směrnici č. 10/2007 RMS „Zásady pro správu nemovitého majetku ve vlastnictví
města Slatiňany, užívaného městem zřizovanými příspěvkovými organizacemi„ s účinností
od 1.1.2008.
438/31/2007
vzala na vědomí plán práce rady města na 1. pololetí r. 2008 ve znění zprávy č. 6/31.
439/31/2007
projednala návrh programu rozvoje města Slatiňany a předkládá zastupitelstvu města
Slatiňany.
440/31/2007
1. schválila dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby mezi
Českou poštou, s.p., se sídlem Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3, IČ 47114983 a městem
Slatiňany, se sídlem T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920
2. pověřila uzavřením dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby
mezi Českou poštou, s.p., Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3, IČ 47114983 a městem
Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920 starostu MVDr. Ivan Jeníka.

441/31/2007
1. odložila projednání návrhu pojistné smlouvy na vozidlo CAS – JPO Slatiňany na 9.1.2008.
2. uložila získat nabídky na pojištění vozidla CAS – JPO Slatiňany.
442/31/2007
1. schválila darovací smlouvu mezi společností REAL speciální silniční práce, spol. s r.o.,
jako darujícím a městem Slatiňany, se sídlem T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany,
IČ 00270920, jako obdarovaným, ve znění zprávy č. 10/31
2. pověřila uzavřením darovací smlouvy mezi společností REAL speciální silniční práce,
a městem Slatiňany, se sídlem T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920 starostu
MVDr. Ivana Jeníka
443/31/2007
schválila změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2007 v příjmové
i výdajové části na celkovou částku 46.829.470,- Kč ve znění zprávy k 16. rozpočtovému
opatření č. 11/31.
444/31/2007
schválila žádost o pokácení 2 ks břízy bělokoré na pozemcích parc. č. 385/2 a 385/4 v kat.
území Slatiňany.
445/31/2007
1. projednala žádost o přehodnocení umístění plynové přípojky k poz. parc. 566/7
v kat. území Slatiňany.
2. neschválila umístění plynové přípojky k poz. parc. 566/7 v kat. území Slatiňany
3. neschválila zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 536/4 v k.ú. Slatiňany
spočívajícího v umístění a provozování plynové přípojky k poz. parc.č. 566/7
v kat. území Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

