USNESENÍ
č. 55/2005 Rady města Slatiňany
ze dne 18.5. 2005
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) výsledek hospodaření Města Slatiňany za I. čtvrtletí 2005
b) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za I. čtvrtletí 2005
c) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za I. čtvrtletí 2005
d) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za I. čtvrtletí 2005
e) zprávu HIK o provedené kontrole vyřazeného majetku.
2. Schvaluje:
a) změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2005 v příjmové i výdajové
části na celkovou částku 44.523.500,- Kč ve znění zprávy k 3. rozpočtovému opatření
č. 6 /55
b) vystavení kroniky města Slatiňany ve dnech 27. června – 11. července 2005.
c) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města – 2. etapa stavby relaxační a sportovní
plochy u ZŠ ve Slatiňanech :
varianta usnesení a):
1) REAL speciální silniční práce spol. s r.o. Slatiňany za cenu 452.200 Kč+ 10% rezerva
2) M- Silnice a.s. Pardubice, odštěpný závod Chrudim za cenu 486.368 Kč+10% rezerva
d) uzavření nájemní smlouvy na část chodby v přízemí Domu služeb č. p. 771 ve Slatiňanech
(vpravo za vchodovými dveřmi) o výměře 4 m2 a část veřejně přístupné betonové plochy
před hlavních vchodem do Domu služeb č. p. 771 ve Slatiňanech o celkové výměře 4 m2
s paní Janečkovou Hanou, IČ: 619 97 854, bytem Neumannova 618, Slatiňany ve znění
zprávy č.10 /55
e) pozvání výboru TJ Spartak Slatiňany na příští schůzi RM k projednání smlouvy
pronájmu pozemkové parc. č. 204/1 o výměře 6709 m2, pozemkové parc. č. 204/4 o výměře
33 m2 a st. parc. č. 1308 o výměře 6 m2 v kat. území Slatiňany a další spolupráce
f) záměr pronájmu části pozemkové parc. č. 192/1 o výměře cca 5 m2 v kat. území Slatiňany
ve znění zprávy č. 12/55
g) v souladu se zákonem 128/2000 Sb, o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření
veřejnoprávní smlouvy na zajištění přestupkové agendy mezi Městem Slatiňany a Obcí
Svídnice, s platností od 1.6.2005
h) odprodej přebytečných dlaždic z rekonstrukcí chodníků ve města za ceny :
betonová dlaždice 60x30 cm 12 Kč
betonová dlaždice 50x50 cm 15 Kč
betonová dlaždice 30x30 cm 9 Kč
Prodávající nebude zajišťovat odvoz odprodaného materiálu. Odběr bude na stanoveném
místě prodávajícím.
i) použití znaku města Slatiňany Produkční a uměleckou agenturou Máša Pardubice dne
8.června 2005 v rámci slavnostního předání Škrovádské ulice.
3. Neschvaluje:
a) poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na mimořádné
příspěvky na rok 2005 pro Sportovní klub policie Chrudim na preventivní akci pro děti
„Bezpečné prázdniny“ ve znění zprávy č. 15/55.
4. Projednala:
a) hospodaření Města Slatiňany za 1. čtvrtletí 2005.

5. Zrušuje:
a) usnesení č. 32/2004 ze dne 19. 5. 2004 ve věci schválení uzavření smlouvy o nájmu
nebytových prostor o výměře cca 5 m2 v přízemí Domu služeb č. p. 771 v ul. T. G.
Masaryka ve Slatiňanech (pod schodištěm) s panem Pekařem Petrem,bytem Příční 539,
Slatiňany ve znění zprávy č. 13 /55.
6. Ukládá:
a) tajemníkovi MěÚ na příští schůzi RM doložit všechny potřebné podklady k bodu č. 2/55
b) tajemníkovi MěÚ jednat s nájemcem o využití části pozemku parc.č.183/4 v k.ú Slatiňany
7. Doporučuje zastupitelstvu města schválit:
a) Program 19. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 0/19 a předložená
usnesení.
8. Odkládá:
a) projednání bodu 2/55 na příští schůzi rady města
b) projednání uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 204/1 o výměře 6709 m2,
pozemkové parc. č. 204/4 o výměře 33 m2 a st. parc. č. 1308 o výměře 6 m2 v kat. území
Slatiňany TJ Spartak Slatiňany - IČ: 150 54 861 ve znění zprávy č. 11/55.
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