USNESENÍ
č. 50/2005 Rady města Slatiňany
ze dne 23.3. 2005
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) výběr zpracovatele Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany.
Nabídková cena činí 32 500,- Kč ve znění zprávy č. 4/50.
2. Schvaluje:
a) zřízení věcného břemena na částech pozemkových parc. č. 419/2, 419/6, 419/5, 419/1
a 419/4 o celkové výměře cca 72 m2 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu
společnosti Východočeská energetika a. s., Sladkovského 215, Hradec Králové uložit
a provozovat na předmětných částech pozemků zařízení veřejného rozvodu elektřiny
a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údržby
a opravy. Náhrada za zřízení věcného břemena je stanovena ve výši 360,- Kč ve znění
zprávy č. 1/50
b) zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 684/1 o výměře cca 60 m2
v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti Východočeská energetika
a. s., Sladkovského 215, Hradec Králové uložit a provozovat na předmětné části pozemku
zařízení veřejného rozvodu elektřiny a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem
provádění kontroly, údržby a opravy. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve
výši 750,- Kč ve znění zprávy č. 1/50.
c) ukončení Smlouvy č. 50/2002 o nájmu nebytových prostor prodejny květin
a dárkových předmětů uzavřené dne 2. 5. 2002 ke dni 31. 3. 2005 ve znění zprávy č. 5/50
d) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor prodejny květin a dárkových předmětů
s účinností od 1. 4. 2005 ve znění zprávy č. 5/50.
e) úhradu nákladů na zajištění připojení dalších rodinných domů ve Škrovádu, levobřežní
části obce, kde projektová dokumentace neřeší veřejné části domovních přípojek. Týká se
domů, jejichž připojení nepřinese dle předpokladu výrazně vysoké náklady na rozšíření
kanalizačních větví nebo veřejné části. Provedení těchto prací nad rámec smlouvy o dílo
pro III. etapu stavby kanalizace ve Škrovádu bude řešena samostatnou smlouvou o dílo se
zhotovitelskou firmou.
f) provedení geologického průzkumu lokality u RD ve Škrovádu ( účelová komunikace před
čp. 4,5,7,54 a 107 s předpokládaným nákladově a technicky náročným provedením
kanalizační stoky a veřejných částí přípojek ), jako získání podkladu pro rozhodnutí o
dalším postupu ( viz. bod a) usnesení )
g) provedení opatření k zajištění pitné vody, plně odpovídající požadavkům vyhl. MZ
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost
a rozsah kontroly pitné vody : zřízení domovní vodovodní přípojky pro dům čp.525,
ul.Tyršova ve Slatiňanech z veřejného vodovodu ( délka cca 25 m, náklad cca 35 tis. Kč ).
h) Knihovní řád Městské knihovny ve Slatiňanech ve znění zprávy 9/50
i) poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na rok 2005 z limitu
určeného pro společenské, sportovní a kulturní organizace a instituce, které mají sídlo na
území města Slatiňany a jejichž zřizovatelem není město Slatiňany, Klubu rodičů a přátel
ZŠ Slatiňany ve výši Kč 3.000
j) podat žádost na Regionální rozvojovou agenturu Pardubického kraje o přidělení 6 ks
kontejnerů na bílé sklo
3. Doporučuje Zastupitelstvu města Slatiňany schválit:
a) Program jednání 18. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany

4. Vyhlašuje:
a) dnem 1. 4. 2005 výběrové řízení pro poskytování půjček na rozšíření bytového fondu a
zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany v roce 2005 s lhůtou
podání žádostí do 30. 4. 2005.
5. Stanovuje:
a) denní limit pro pokladnu Informačního centra Slatiňany 2 000,- Kč ve znění zprávy č.3/50
b) stanovuje celkový počet zaměstnanců města Slatiňany v Městském úřadu Slatiňany na 30
s platností od 14. března 2005 do 31.3.2005 a od 1.4.2005 na 31 ve znění zprávy 10/50.
6. Zrušuje:
a) usnesení č. 48/2005 ze dne 16. 2. 2005 ve věci schválení záměru pronájmu pozemkové
parc. č. 649/2 o výměře 152 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 6/50.
7. Ukládá:
a) řediteli Základní školy Slatiňany oslovit ještě místní firmu Elektro Pešek Slatiňany
z důvodu dostupnosti a rychlého servisu, ve věci nabídky didaktické a výpočetní techniky.
Tuto nabídku porovnat s nabídkou Vl. K a Anna Pikolova na základě nejvýhodnější
nabídky tuto techniku objednat
8. Rozhodla:
a) z důvodu existence střetu zájmů, že radní Marie Málková je vyloučena z projednávání a
rozhodování o bodu č. 6/18 Zastupitelstva města Slatiňany
b) ve věci prodeje části pozemkové parc. č. 649/4 o výměře 215 m2 v kat. území Slatiňany
pod bodem č.10/18 není důvod předkládat ZM nové usnesení.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

