USNESENÍ
č. 52/2005 Rady města Slatiňany
ze dne 20.4. 2005
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení RM ve znění zprávy pořadové číslo 1/52
b) informaci Ing. Aleše Kubáta - cenovou mapu pozemků města Slatiňany nelze v současné
době vyhotovit.
c) informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2004
d) informaci o schůzce vedení Městského úřadu Slatiňany s občany místní části Kunčí
dne 18.4.2005
e) stanovisko Ministerstva vnitra k neslučitelnosti některých funkcí s funkcí člena
zastupitelstva obce
f) informaci o přípravě výstavby okružní křižovatky ve Slatiňanech
g) informaci o vyřizování reklamací firmou Stavitelství KRRO s.r.o. U Habrovky 247/11
Praha - Krč
h) informaci zaslanou z Krajského úřadu Pardubického kraje odboru strategického rozvoje
kraje ve věci obecných stavebních úřadů v podmínkách nového stavebního zákona
i) výsledky testů CERMAT v Základní škole Slatiňany
j) oznámení o vyhlášení ředitelského volna Základní školy Slatiňany
2. Schvaluje:
a) použití znaku města Slatiňany národopisným souborem Formani Slatiňany ve dnech 21. až
25. dubna 2005 včetně na vystoupení organizovaná školou německého města Hof.
b) zapůjčení praporu města Slatiňany národopisnému souboru Formani Slatiňany ve dnech
21. až 25. dubna 2005 včetně na vystoupení organizovaná školou německého města Hof.
c) aktualizaci Organizačního řádu Městského úřadu Slatiňany s účinností od 21.dubna 2005
ve znění zprávy č. 4/52
d) prodej nepotřebného kuchyňského trojdřezu (inv. číslo 7331) z Mateřské školy Slatiňany
Ústavu sociální péče Slatiňany, Klášterní 795, Slatiňany za cenu 8 700,- Kč ve znění
zprávy č. 5/52
e) Vnitřní Směrnici č. 4/2005 – Zásady pro organizování svatebních obřadů a ostatních
činností v záležitosti kultury včetně přílohy dle zprávy č. 6/50
f) uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění přestupkové agendy mezi Městem Slatiňany a
Obcí Orel, s platností od 1.5.2005
g) cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 4,-Kč/m2/rok a cenu za služby spojené s
provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 37,- Kč/m2/rok
hrobového místa, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let
h) ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1.5.2005
i) výměnu bytu 1 + 1 č. 6, v domě čp. 534, ul. Tyršova ve Slatiňanech za byt 1 + 2 č. 8,
v domě čp. 12, Staré náměstí ve Slatiňanech
j) přidělení bytu 1 + příslušenství č. 7, v domě čp. 12, Staré náměstí ve Slatiňanech
k) přidělení bytu 1 + 1 č.6 , v domě čp. 534, ul.Tyršova ve Slatiňanech
l) provedení úpravy veřejného prostranství před vstupem do prodejny v čp. 105,
ul. T.G.Masaryka ve Slatiňanech . Jedná se o odstranění 2,5m2 veřejné zeleně v pásu mezi
silnicí 1/37 a chodníkem a doplnění betonové dlažby na této ploše na náklady žadatele při
dodržení podmínek stanovených městským úřadem.
m) místo konání schůze rady města dne 4.5.2005 v Základní škole Slatiňany

3. Pověřuje:
a) vedoucí HSO MěÚ kontrolou dodržování Vnitřní Směrnice č. 4/2005
– Zásady pro organizování svatebních obřadů a ostatních činností v záležitosti kultury
b) starostu dalším jednáním o spolupráci s městskou policií Chrudim.
4. Jmenuje:
a) komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany:
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Lukáš Petr, člen RM
Ing. Jiří Hodic
Miloslava Hejzlarová
Antonín Odvárka
Lenka Březinová
5. Ukládá:
a) MěÚ připravit podklady na jednání zastupitelstva města na zrušení veřejného pohřebiště a
jeho přeměnu na pietní místo v k.ú. Kunčí.
b) tajemníkovi MěÚ zahájit jednání s příslušnými orgány o uzavření komunikace „Lihovka“
- od Motorestu Bonet až k vyústění na hlavní silnici k Lukavici pro provoz motorových
vozidel.
6. Projednala:
a) informaci o spolupráci s městskou policií Chrudim.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

