USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 52/2008
konané dne 22. října 2008
Rada města Slatiňany:
758/52/2008/RMS
schválila návrh programu jednání
759/52/2008/RMS
schválila 16. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2008 v příjmové
části na 47.855.907,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.204.800,- Kč) a ve výdajové
části 47.885.707,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.175.000,-) ve znění ve znění zprávy
k 16. rozpočtovému opatření č. 1/52
760/52/2008/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 2.660.900,- Kč, dle rozpisu:
a) na opravy a údržbu
88.000,- 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 311.000,- Kč na WC pro učitele a
bezbarierové 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 168.000,- Kč a investiční
dotace na didaktickou techniku 81.700,- Kč
761/52/2008/RMS
1. schválila uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu (č. CRA-VL-74/2008) s Úřadem práce v Chrudimi ve znění zprávy č. 5/52.
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (č. CRA-VL-74/2008) s Úřadem práce
v Chrudimi ve znění zprávy č. 5/52.
762/52/2008/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 648/3 v kat. území
Slatiňany (cca 8 bm), které bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída
485, Hradec Králové provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynárenské zařízení
(STL přípojku) včetně příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení
za účelem provádění kontroly, rekonstrukce a oprav. Náhrada je za zřízení věcného
břemena stanovena ve výši 500,- Kč ve znění zprávy č. 3/52
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením třístranné smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby a konkrétní smlouvy o zřízení
věcného břemena týkající se dotčení části (cca 8 bm) pozemku parc. č. 648/3 v kat. území
Slatiňany se společností VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové a investorem
společností NOVPLASTA CZ, s. r. o., se sídlem Olbrachtova 174, Chrudim
ve znění zprávy č. 3/52.

763/52/2008/RMS
1. schválila zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 76/25 v kat. území Trpišov
(cca 1 bm), které bude spočívat v právu společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485,
Hradec Králové provozovat na předmětné části pozemkové parcely plynárenské
zařízení (STL přípojku) včetně příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení
za účelem provádění kontroly, rekonstrukce a oprav. Náhrada je za zřízení věcného
břemena stanovena ve výši 500,- Kč ve znění zprávy č. 4/52
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením třístranné smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemena a o souhlasu se zřízením stavby a konkrétní smlouvy o zřízení
věcného břemena týkající se dotčení části (cca 1 bm) pozemku parc. č. 76/25 v kat. území
Trpišov se společností VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, Hradec Králové a investorem
ve znění zprávy č. 4/52.
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