USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 34/2008
konané dne 21. ledna 2008
Rada města Slatiňany:
476/34/2008/RMS
schválila návrh programu jednání
477/34/2008/RMS
vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/34.
478/34/2008/RMS
schválila závazné ukazatele na rok 2008 pro příspěvkové organizace města Slatiňany:
Základní školu Slatiňany, Mateřskou školu Slatiňany, Školní jídelnu Slatiňany
Základní uměleckou školu Slatiňany ve znění zprávy č. 2/34.
479/34/2008/RMS
schválila:
1) pro dofinancování realizace kanalizace v ulicích Na Ostrově a Vrchlického
úvěrem budou osloveny peněžní ústavy:
• Komerční banka, a.s. Náměstí Republiky 222, 530 78 Pardubice
• Česká spořitelna,a .s. pobočka Chrudim, Palackého třída 801, 537 26 Chrudim
• Československá obchodní banka, a.s. Poštovní spořitelna, Regionální finanční
centrum, třída Míru 63, 530 02 Pardubice
2) parametry zadání úvěru pro výběr peněžního ústavu:
úvěr ve výši 10,0mil. Kč, splatnost 8 a 10 let, měsíční splátky, odklad splátek 13 měsíců
Kritéria pro rozhodování
váha (%)
• celkové náklady úvěru
55
• způsob zajištění
25
• možnost nedočerpání úvěru
10
• možnost předčasných splátek
10
ve znění zprávy č. 3/34.
480/34/2008/RMS
schválila použití části rezervního fondu Školní jídelny Slatiňany ve výši 29.155,- Kč na
financování vypracování energetického auditu a energetického průkazu budovy ve znění
zprávy č. 4/34.
481/34/2008/RMS
vzala na vědomí protokol České školní inspekce o veřejnosprávní kontrole využívání
finančních prostředků ze státního rozpočtu v ZUŠ Slatiňany.
482/34/2008/RMS
1. vzala na vědomí úhradu dlužného nájemného v bytě č. 2 v domě čp. 92 na Starém náměstí
ve Slatiňanech,
2. vzala na vědomí úhradu dlužného nájemného v bytě č. 3 v domě čp. 92 na Starém náměstí
ve Slatiňanech,
483/34/2008/RMS

1. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č.5 v DPS Slatiňany, Farská 765 s účinností od
1.2.2008.
2. pověřila uzavřením nájemní smlouvy na byt č.5 v DPS Slatiňany, Farská 765 starostu
města Slatiňany ve znění zprávy č. 7/34
484/34/2008/RMS
schválila
1) rozdělení celkového limitu na finanční příspěvky – granty v rámci výdajů schváleného
rozpočtu na rok 2008 ve výši 320 000,- Kč :
- 260 000,- na činnost,
- 40 000,- na ceny do soutěží
- 20 000,- mimořádné příspěvky
ve znění zprávy č. 8/34.
2) rozdělení limitu na ceny ve výši 40 000,- Kč pro rok 2008:
- poháry se znakem města
12 000,- Kč
- žádosti organizací o grant na ceny 28 000,- Kč
ve znění zprávy č. 8/34.
485/34/2008/RMS
schválila odložení projednání bodu č.9. Žádost o pokácení 3 ks břízy bělokoré na pozemku
parc. č. 305/2 v kat. území Slatiňany na příští schůzi rady města Slatiňany.
486/34/2008/RMS
1. vyhlásila dnem 1. února 2008 výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření
bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany
v roce 2008 ve znění zprávy č. 10/34.
2. jmenovala komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města
Slatiňany takto: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Mgr. Ivo Mandys, člen rady města
Ing. Jiří Hodic, tajemník MěÚ, Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO
Antonín Odvárka, vedoucí OVŽP, Renata Vondráčková, referent HSO ve znění zprávy
č. 10/34.
487/34/2008/RMS
vzala na vědomí vyvěšení záměru výpůjčky částí těchto pozemkových parcel:
kat. území Škrovád
213 o výměře cca 60 m2
382/2 o výměře cca 1 625 m2
215 o výměře cca 480 m2
382/4 o výměře cca 275 m2
2
377/1 o výměře cca 1 535 m
376 o výměře cca 285 m2
377/2 o výměře cca 35 m2
296/5 o výměře cca 300 m2
377/3 o výměře cca 520 m2
375/1 o výměře cca 610 m2
2
377/4 o výměře cca 125 m
373/5 o výměře cca 175 m2

kat. území Slatiňany
698/1 o výměře cca 15 m2
590/1 o výměře cca 1 930 m2
590/4 o výměře cca 320 m2
699 o výměře cca 15 m2

ve znění zprávy č. 11/34.
488/34/2008/RMS
1. vzala na vědomí stav majetku k 31. 12. 2007 ve znění písemného materiálu -zpráva HIK.
2. schválila provedení inventur za rok 2007 a výsledky inventarizace majetku
a závazků města Slatiňany k 31. 12. 2007.

489/34/2008/RMS
svěřila rozhodování o záměrech města Slatiňany pronajmout nebo poskytnout nemovitý
majetek města jako výpůjčku hospodářsko-správnímu odboru MěÚ Slatiňany ve znění zprávy
č. 13/34.
490/34/2008/RMS
neschválila vstup města Slatiňany do koalice „Starostové za mír“ ve znění zprávy č. 14/34.
491/34/2008/RMS
schválila rozšíření programu jednání 9. zastupitelstva města Slatiňany o bod 7/9.
492/34/2008/RMS
1. schválila dodatek č. MO1/2008 ke smlouvám o využití programového vybavení s firmou
PORS software a.s., Na Valech 176, 537 01 Chrudim.
2. pověřila uzavřením dodatku č. MO1/2008 ke smlouvám o využití programového vybavení
s firmou PORS software a.s., Na Valech 176, 537 01 Chrudim starostu MVDr. Ivana Jeníka.
493/34/2008/RMS
schválila převod části rezervního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 40.535,-Kč do
investičního fondu MŠ na financování projektové dokumentace pro realizaci úspor energie ve
znění zprávy č. 17/34.
494/34/2008/RMS
schválila dodatek k pojistné smlouvě s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. – pojištění
odpovědnosti zaměstnance, hasiče za škodu způsobenou zaměstnavateli.
495/34/2008/RMS
vzala na vědomí změnu v nabídce pojistné smlouvy na pojištění motorového vozidla JPO.
496/34/2008/RMS
1. projednala zprávu komise pro rozvoj města k prodeji části pozemkové parc. č. 444/4 (dle
geom. pl. nově označené parc. číslem 444/116) o výměře 5587 m2 v kat. území Slatiňany.
2. rozhodla nestahovat prodej pozemku parc. č. 444/4 (dle geom. pl. nově označené parc.
číslem 444/116) o výměře 5587 m2 v kat. území Slatiňany z jednání
9. Zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
497/34/2008/RMS
pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka jednáním o možnosti spolupráce s obcí Batizovce.
498/34/2008/RMS
pověřila jednáním se Stáním fondem životního prostředí při jednání na získání dotace na
odbahnění rybníka „U nádraží“ ve Slatiňanech, řešení energetické náročnosti Mateřské školy
Slatiňany a energetické náročnosti Základní školy Slatiňany
starostu MVDr. Ivana Jeníka,
a vedoucího hospodářsko-správního odboru Ing. Vladimír Rašína,
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

