USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 36/2008
konané dne 25. února 2008
Rada města Slatiňany:
514/36/2008/RMS
schválila program jednání
515/36/2008/RMS
vzala na vědomí informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2007
ve znění zprávy č. 1/36.
516/36/2008/RMS
rozhodla uzavřít smlouvu o plnění povinné školní docházky ve škole zřízené jinou obcí a o
úhradě neinvestičních výdajů za žáky, jejichž trvalý pobyt je na území jiné obce, mezi
městem Chrudim a městem Slatiňany
pověřila uzavřením smlouvy o plnění povinné školní docházky ve škole zřízené jinou obcí a
o úhradě neinvestičních výdajů za žáky, jejichž trvalý pobyt je na území jiné obce, mezi
městem Chrudim a městem Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 2 /36.
517/36/2008/RMS
1. schválila poskytnutí peněžitých darů
2. schválila darovací smlouvy
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením darovacích smluv
ve znění zprávy č. 3/36
518/36/2008/RMS
vzala na vědomí rezignaci Ing. Aleše Kubáta na funkci člena komise pro rozvoj města k 25.
únoru 2008.
519/36/2008/RMS
schválila změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2008 v příjmové části
na 39.885.000,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.113.700,- Kč) a ve výdajové části
38.823.700,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.175.000,-) ve znění ve znění zprávy k 3.
rozpočtovému opatření č. 4/36.
520/36/2008/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 194/2003, o nájmu bytu 1 + 1 , č. 5 , dohodou ke
dni převzetí bytu městem Slatiňany bez závad a vrácení zůstatku předplaceného nájemného ve
výši 15 936,-Kč.
2. schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1, č. 5 v domě č. p. 534 ul. Tyršova
ve Slatiňanech, s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
za podmínky uhrazení předplatného nájemného ve výši 15. 936,-Kč
3. pověřila starostu města, MVDr. Ivana Jeníka, uzavřením nájemní smlouvy ve znění zprávy
č. 5/2008.
4. uložila hospodářsko-správnímu odboru aktualizovat seznam žadatelů o byt.
521/36/2008/RMS

schválila možnost předávat dlužné vykonatelné nedoplatky místních poplatků a neuhrazené
pokuty uložené ve správních řízeních
1) se splatností delší než 1 rok a
2) se splatností kratší než 1 rok v hodnotě vyšší než 5 000,- Kč
k vymáhání smluvnímu soudnímu exekutorovi ve znění zprávy č. 6/36.
522/36/2008/RMS
schválila odložení projednání bodu 7/36/2008 na příští schůzi rady města.
523/36/2008/RMS
1. schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování Změn č. 1 ÚPO Slatiňany
Architektonickému ateliéru Ing. arch. Rozehnal & Vosmek, Pardubice ve znění zprávy č.
8/36.
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Vypracování
Změn č. 1 ÚPO Slatiňany Architektonickému ateliéru Ing. arch. Rozehnal & Vosmek
Pardubice ve znění zprávy č. 8/36.
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Vypracování
Změn č. 1 ÚPO Slatiňany Architektonickému ateliéru Ing. arch. Rozehnal & Vosmek
Pardubice, starostu MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky úhrady podílu
nákladů na pořízení jednotlivými navrhovateli, ve znění zprávy č. 8/36.
524/36/2008/RMS
1. schválila podání žádosti o pokácení 1 ks borovice na pozemku parc.č.179/50 v katastrálním
území Slatiňany
2. schválila podání žádosti o pokácení 1 ks borovice na pozemku parc. č. 131/1 v katastrálním
území Slatiňany
3. neschválila podání žádosti o pokácení 1 ks borovice na pozemku parc. č. 136/1
v katastrálním území Slatiňany
525/36/2008/RMS
1. schválila smlouvu o prezentaci zákazníka v rámci městského informačního a orientačního
systému se společností DARUMA spol. s r.o. Plzeň ve znění zprávy č. 10/36.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o prezentaci zákazníka v rámci
městského informačního a orientačního systému se společností DARUMA spol. s r.o. Plzeň
ve znění zprávy č. 10/36.
526/36/2008/RMS
1. schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2008 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou
školu Slatiňany.
Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové
organizaci v celkové výši 1.409.300,- Kč, dle rozpisu:
a) na opravy a údržbu
360.000,- Kč
b) na provoz
1.049.300,- Kč
Investiční dotace v celkové výši 190.000,- Kč, z toho 70.000,- Kč na vytápění pomocí
klimatizace, 60.000,- Kč na energetický audit a 60.000,- Kč na odsavače par.
527/36/2008/RMS
1. schválila umístění markýzy nad 2 okna cukrárny v Domě služeb č. p. 771 ve Slatiňanech
směrem ke zpevněné ploše určené pro posezení na náklady žadatelky, nájemkyně cukrárny
ve znění zprávy č. 12/36

2. neschválila provedení nátěru přístavku Domu služeb č. p. 771 ve Slatiňanech ve znění
zprávy č. 12/36.
528/36/2008/RMS
1. schválila projektovou dokumentaci na stavbu chodníku pro pěší po pravém břehu řeky
Chrudimky.
2. schválila projektovou dokumentaci na stavbu chodníku pro pěší na Starém náměstí
od č.p. 92 ve Slatiňanech.
529/36/22008/RMS
schválila pozvání zástupců SK SPARTAK Slatiňany o.s. na příští schůzi rady města
Slatiňany ve věci převodu majetku SK SPARTAK Slatiňany o.s.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

