USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 49/2008
konané dne 22. září 2008
Rada města Slatiňany:
717/49/2008/RMS
schválila návrh programu jednání
718/49/2008/RMS
1. projednala hospodaření města Slatiňany za 1 – 6/2008
2. vzala na vědomí výsledek hospodaření města Slatiňany za 1 – 6/2008
719/49/2008/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1 – 6/2008
720/49/2008/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1 – 6/2008
721/49/2008/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1 – 6/2008
722/49/2008/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1 – 6/2008
723/49/2008/RMS
schválila upravený odpisový plán na rok 2008 pro příspěvkovou organizaci Základní školy
Slatiňany ve znění zprávy č. 6/49
724/49/2008/RMS
schválila 13. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2008 v příjmové
části na 43.712.957,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.204.800,- Kč) a ve výdajové
části 43.742.757,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.175.000,-) ve znění ve znění zprávy
k 13. rozpočtovému opatření č. 7/49
725/49/2008/RMS
schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2008 pro příspěvkovou organizaci Základní
školu Slatiňany.
Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové
organizaci v celkové výši 2.740.900,- Kč, dle rozpisu:
a) na opravy a údržbu
168.000,- Kč
b) na provoz
2.572.900,- Kč
Investiční dotace v celkové výši 1.175.900,- Kč, z toho 94.800,- Kč na rekonstrukci topení
v budově přístavby, investiční dotaci v celkové výši 140.000,- Kč na WC pro učitele a
bezbariérové WC, investiční dotaci v celkové výši 682.100,- Kč na dofinancování plynofikace
přístavby ZŠ, na investiční dotaci na akci snížení spotřeby energie zlepšením
tepelně technických vlastností školičky – přístavby ZŠ Slatiňany 259.000,- Kč a investiční
dotace na didaktickou techniku 81.700,- Kč

726/49/2008/RMS
schválila podání žádosti Ministerstvu zemědělství ČR o poskytnutí úhrady části úroků z
komerčního úvěru na kanalizaci v rámci podprogramu 229 313
727/49/2008/RMS
1. rozhodla o uzavření Smlouvy o inzerci v publikaci Cestujeme po Čechách…
2. pověřila uzavřením Smlouvy o inzerci v publikaci Cestujeme po Čechách…starostu
MVDr. Ivana Jeníka ve znění pozdější zprávy č.10/49
728/49/2008/RMS
schválila zasklení lodžie v čp. 725 za podmínky vydání stavebního povolení stavebním
úřadem a vyslovení souhlasu Společenství vlastníků pro dům čp. 724 a 725, IČ 27493059, ve
znění zprávy č. 11/49
729/49/2008/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro zadání zakázky města – Nový chodník Slatiňany - Presy:
REAL. spec. sil. práce s.r.o., Vítězství 653, 53821 Slatiňany
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města – Nový chodník
Slatiňany – Presy se společností REAL. spec. sil. práce s.r.o., Vítězství 653, 53821 Slatiňany,
za podmínky zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 12/49.
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města – Nový chodník Slatiňany
- Presy se společností REAL. spec. sil. práce s.r.o., Vítězství 653, 53821 Slatiňany
starostu města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky zajištění finančních prostředků ve znění
zprávy č. 12/49
730/49/2008/RMS
schválila dokumenty související s plněním povinností poskytovatelů sociálních služeb
(standardy č. 1- 15 včetně vnitřních pravidel č. 1 - 5) dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a podle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ve znění zprávy č. 13/49
731/49/2008/RMS
1. schválila smlouvu o poskytnutí dotace č. ŽP/2008/ mezi Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 a městem Slatiňany,
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920 ve znění zprávy č. 14/49
2. pověřila uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace č, ŽP/2008/ mezi Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 a městem Slatiňany,
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920 starostu MVDr. Ivana Jeníka
732/49/2008/RMS
schválila ukončení smlouvy č. 37/2003 o dílo s XANADU, s.r.o.
1. dohodou ke dni 30. 9.2008 ve znění zprávy č. 13/49
2. podáním výpovědi s výpovědní lhůtou 3 měsíce
733/46/2008/RMS
schválila podání žádosti na Krajský úřad Pardubického kraje o změnu zápisu v rejstříku škol
týkající se navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí ve školní družině na 90

734/49/2008/RMS
pověřila Mgr. Jana Hanuše jednat s předsedou SK Spartak Slatiňany o.s.
Ing. Jaromírem Hanušem o provozu plovárny:
a) možnost pronájmu 3. osobě
b) výše účelového příspěvku na provoz
c) upřesnění možnosti převzetí areálu městem
735/49/2008/RMS
schválila pozvání Ing. Jindřicha Kmoníčka zpracovatele studie dopravy v klidu na příští
schůzi rady města
736/49/2008/RMS
pověřila člena rady Mgr. Daniela Vychodila podpisem zápisu i usnesení
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Mgr. Daniel Vychodil
člen rady města

