USNESENÍ
č. 49/2005 Rady města Slatiňany
ze dne 28.2. 2005
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) upravený návrh komerční mapy města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/49
2. Schvaluje:
a) použití znaku města Slatiňany na komerční mapu zpracovatele, společnosti
Raffael-art, Lhota 62, Červený Kostelec, která bude umístěna v ul. T. G. Masaryka
(na parkovišti před radnicí) ve znění zprávy č.1 /49
b) demontáž stávající mapy (orientačního plánu Slatiňan) umístěné na parkovišti
před radnicí ve znění zprávy č.1/49
c) v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.– školský zákon a prováděcí vyhlášky č. 14/2005
Sb.,o předškolním vzdělávání, povolení výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách
Mateřské školy Slatiňany :
1. třída 25 dětí
2. třída 27 dětí
3. třída 27 dětí
4. třída 27 dětí
ve znění zprávy č. 2/49
d) prominutí nájemného z pronájmu nebytových prostor v přízemí úřadovny č. p. 11 ve
Škrovádě za měsíce leden-duben a listopad-prosinec roku 2005 v celkové výši 600,- Kč
občanskému sdružení Regenerační centrum Harmonie, Brigádníků 44, Praha 10
zastoupenému ve věcech technických Korečkovou Martou ve znění zprávy č. 3/49.
e) ponechat výši příspěvku na zajištění pečovatelské služby rozvoz obědů v současné výši,a to
Slatiňany, DPS
11,-Kč/1 oběd
Kunčí, Trpišov, Orel
13,-Kč/1 oběd
Ostatní
16,-Kč/1 oběd
ve znění zprávy č.5/46.
f) opravu usnesení rady města Slatiňany č. 47/2005 ze dne 26.1.2005 – bod 3. Doporučuje:
řediteli Základní školy Slatiňany položku „služby“ srovnávací testy Kalibro ve výši
8.000,- Kč použít k jiným účelům (srovnávací testy pro 9. třídy z českého jazyka,
matematiky a studijních dovedností jsou zdarma) po konzultaci s radní p. Marií Málkovou.
g) finanční příspěvek na mistrovství světa v rybolovu ve výši 4000,-Kč.
h) zapůjčení nebytových prostor ve Společenském domě včetně příslušenství za cenu
150 Kč/den pro vzdělávání vedoucích úředníků obecná část z oblasti Chrudimska.
3. Neschvaluje:
a) záměr pronájmu části pozemkové parc. č. 706/17 o výměře cca 10 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 4/49.
4. Ukládá:
a) MěÚ projednat umístění orientačního plánu města Slatiňany na parkovišti Strojíren
Potůček s.r.o. Slatiňany.
5. Pověřuje:
a) tajemníka MěÚ vstoupit v jednání ve věci části pozemkové parc. č. 706/17 a vzniklou
situaci řešit.
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