USNESENÍ
č. 54/2005 Rady města Slatiňany
ze dne 4.5. 2005
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2004 města Slatiňany
b) firmu Signal Mont s.r.o. Hradec Králové, Kydlinovská 1300, 500 02 Hradec Králové jako
zhotovitele zakázky: Zřízení výstražníku u chráněného přejezdu Slatiňany – Presy.
2. Schvaluje:
a) na základě provedené poptávky u více firem pro zajištění stavebních úprav kuchyně –
výměny obkladů ve školní jídelně Mateřské školy Slatiňany firmu
SILAK Chrudim s.r.o., Pavel Brebera, 538 36 Žumberk ve znění zprávy č. 1/54.
b) na základě provedené poptávky u více firem pro zajištění stavebních úprav kuchyně –
výměnu dlažby ve školní jídelně Mateřské školy Slatiňany firmu
SILAK Chrudim s.r.o., Pavel Brebera, 538 36 Žumberk ve znění zprávy č. 1a) /54
c) změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2005 v příjmové i výdajové
části na celkovou částku 44.483.500,- Kč ve znění zprávy k 2. rozpočtovému opatření
č.2/54
d) použití výtěžku z provozu VHP
e) vyklizení veškerého majetku žadatelů z části pozemkové parc. č. 706/17 v kat. území
Slatiňany nejpozději do 31. 12. 2005 ve znění zprávy č. 3 /54
f) záměr pronájmu části pozemkové parc. č. 706/17 o výměře cca 15 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 3 /54
g) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora města
Slatiňany včetně převzetí odpadů ze sběrného dvora k dalšímu využití, případně odstranění
uzavřené se společností Recycling-kovové odpady a. s., Hermannova 561, Chotěboř dne
22. 11. 2004 s účinností od 1. 1. 2005 ve znění zprávy č. 4/54
h) upravený ceník odpadu pro sběrný dvůr města Slatiňany účinný od 1. 4. 2005 ve znění
zprávy č. 4/54
i) společnost Chládek a Tintěra Pardubice a.s., Zelené předměstí, K Vápence 2677,
530 02 Pardubice jako zhotovitele zakázky:
Zhotovení chodníku přes chráněný přejezd Slatiňany – Presy.
3. Zrušuje:
a) usnesení RM č. 49/2005 ze dne 28. 2. 2005 ve věci neschválení záměru
pronájmu části pozemkové parc. č. 706/17 o výměře cca 10 m2 v kat. území Slatiňany.
4. Ukládá:
a) MěÚ předložit záměr prodeje 8 bytů v bytovém domě čp. 12 na Starém náměstí a zároveň
prodeje části stavební parc.č. 68 o výměře cca 464m2 zastavěné bytovým domem čp. 12 na
jednání zastupitelstva města v červnu 2005
5. Doporučuje:
a) uzavření MŠ Slatiňany maximálně na dobu 2 týdnů nepřetržitě v období hlavních prázdnin
a termín oznámit Radě města Slatiňany.
6. Pověřuje:
a) Městský úřad Slatiňany hledat jiné technické řešení komunikace za Bonetem „lihovky“.
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