USNESENÍ
č. 51/2005 Rady města Slatiňany
ze dne 6.4. 2005
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) zadání oprav některých havarijních stavů místních komunikací v rámci údržby místních
komunikací ( silnice Trpišov – směr Práčov, ulice Škrovádské nábřeží, chodník v ul
Nerudově od ZŠ po nábřeží ) a úpravy povrchů ze získaných materiálů na budovaném
parkovišti v ul. V Kaštance ) firmě Real speciální silniční práce s.r.o. Slatiňany za celkovou
cenu 116.620 Kč vč. DPH
b) převod bytu Družstevní 725/2, Slatiňany
c) převod bytu Družstevní 725/4, Slatiňany
d) informaci o vyjádření města Slatiňany k žádostem o udělení licencí na autobusové linky
č. 620 070, 620 340, 620 810 a 620 890
e) Rozhodnutí MěÚ Chrudim, odboru ŽP, odd. přírodního prostředí pod
č.j. ŽP/3927/04/246/Mk ze dne 19.01.2005
f) Rozhodnutí MěÚ Slatiňany, odboru ŽP pod č.j. 237/598/05/DŽP/Če ze dne 23.02.2005
g) na vědomí plány vzdělávání učitelů Základní školy Slatiňany a Základní umělecké školy
Slatiňany.
2. Schvaluje:
a) doplněný program jednání
b) povodňový plán ve znění zprávy č. 1/51
c) uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 19. 6. 1996 uzavřené se společností Oseva
Agri Chrudim a. s., Palackého 892, Chrudim ve věci ukončení pronájmu části pozemkové
parc. č. 174/1 o výměře 748 m2 v kat. území Kunčí s účinností od 15. 4. 2005 ve znění
zprávy č. 2/51
d) prominutí nájemného z pozemku parc. č. 174/1 o výměře 748 m2 v kat. území Kunčí za
období od 1. 1. 2005 do 15. 4. 2005 ve výši 19,- Kč společnosti Oseva Agri Chrudim, a. s.
ve znění zprávy č. 2/51
e) uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 189 o výměře 752 m2 v kat. území
Kunčí s účinností od 15. 4. 2005 ve znění zprávy č. 2/51
f) zpevnění cesty na pozemkové parc. č. 666/2 v kat. území Slatiňany za těchto podmínek:
1) cesta bude vyčištěna od náletových dřevin a dalších zbytků ze stromů, vyrovnána,
zpevněna zeminou a zatravněna
2) úpravy budou žadatelem provedeny na jeho vlastní náklady ve znění zprávy č. 3/51
g) ukončení Smlouvy č. 4/4/94 o pronájmu pozemku parc. č. 83/1 o výměře 194 m2 v kat.
území Slatiňany ze dne 1. 4. 1994 včetně 2 dodatků ze dne 1. 4. 1999 a 31. 10. 2003
h) uzavření nové smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 83/1 o výměře 182 m2 v kat. území
Slatiňany s účinností od 16. 4. 2005 ve znění zprávy č. 4/51
i) zadání dokončení stavby – stavební zakázky města : Garáže a sklady pro ukládání techniky
pro údržbu komunikací a veřejných prostranství města ( za domem čp.771 ) fy SILAK
Chrudim, p. Pavel Brebera Žumberk, za jednotkové ceny v místě obvyklé do výše
210.720 Kč
j) zadání veřejné zakázky – podílu města Slatiňany na stavbě okružní křižovatky na silnici
I/37 - a.s. M SILNICE se sídlem v Pardubicích za nejnižší nabídnutou cenu.
k) záměr pronájmu části chodby v přízemí Domu služeb č. p. 771 ve Slatiňanech (vpravo
za vchodovými dveřmi) o výměře cca 4 m2 ve znění zprávy č. 6/51
l) záměr pronájmu částí veřejně přístupné betonové plochy před hlavních vchodem
do Domu služeb č. p. 771 ve Slatiňanech o celkové výměře cca 4 m2 ve znění zprávy

č. 6/51
m) poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na mimořádné
příspěvky na rok 2005 pro Základní organizaci Českého svazu včelařů, Licibořice a to
účelově na nákup agregátu, který bude využíván při léčbě včelstev ve výši Kč 2 000,ve znění zprávy č. 7/51
n) v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb.– školský zákon a vyhlášky č. 48/2004 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
povolení výjimky z počtu dětí v 6 B třídě Základní školy Slatiňany na 31 žáků s účinností
od 11. 4. 2005 do 30. 6. 2005 ve znění zprávy č. 12/51.
3. Neschvaluje:
a) převod bytu Čechova 692/2, Slatiňany
4. Osvědčuje:
a) Ing. Ivo Vodehnala a Dominika Pavliše dne 5. dubna 2005 členy Zastupitelstva města
Slatiňany.
5. Ukládá:
a) Odboru výstavby a ŽP MěÚ Slatiňany odpovědět obyvatelům Kunčí ve věci náhradní
výsadby u rybníka Návesní v Kunčí, kat. území Kunčí v souladu s rozhodnutími MěÚ
Chrudim a MěÚ Slatiňany.
b) ředitelům příspěvkových organizací - Základní školy Slatiňany, Mateřské školy Slatiňany,
Základní umělecké školy Slatiňany a Školní jídelny Slatiňany - předkládat ke konzultaci
zadání stavebních oprav, úprav a rekonstrukcí nemovitého majetku, jejichž náklady budou
ve výši od 10 000,- Kč do 20 000,- Kč radní Marii Málkové a opravy nad 20 000,- Kč ke
schválení Radě města Slatiňany.
c) ředitelům příspěvkových organizací – Základní školy Slatiňany , Mateřské školy Slatiňany,
Základní umělecké školy Slatiňany a Školní jídelny Slatiňany - při pořizování majetku
v ceně od 20 000,- Kč do 50 000,- Kč konzultovat s radní Marii Málkovou a v ceně nad
50 000,- Kč Radě města Slatiňany.
6. Zrušuje:
a) usnesení 15/2003 z 3.9.2003 bod 5 a), b)
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

