USNESENÍ
č. 60/2005 Rady města Slatiňany
ze dne 26.8. 2005
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) postup při výběru zhotovitele stavebních prací na odstraňování reklamačních vad na
stavbách bytových domů 2 x 30 b.j. Staré náměstí Slatiňany ( čp. 822 – 825 a 832 – 835 )
ve smyslu zprávy č. 2/60
b) návrh řešení tzv. přístavby ZŠ Slatiňany
2. Schvaluje:
a) výběr zhotovitele stavby „Oprava chodníku v Kunčí“, stavební společnost IFASO spol.
s r.o. Chrudim, za cenu dle upřesněné a aktualizované nabídky 108.570 Kč vč. 19% DPH
b) příjem příspěvku od Mikroregionu Chrudimsko a využití této částky ve výši 40.985 Kč
na restaurování božích muk na Vrchlického návrší tak, že přidělená částka bude využita na
zhotovení chybějících či poškozených litinových prvků božích muk. Současně bude zadán
restaurátorský průzkum vč. vypracování restaurátorské zprávy z rozpočtu města.
c) veřejnoprávní smlouvu mezi městem Slatiňany a městem Chrudim o výkonu úkolů na
úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Slatiňany
Městskou policií Chrudim ve znění zprávy č. 8/60
d) změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2005 v příjmové i výdajové
části na celkovou částku 53.349.900,-Kč ve znění zprávy k 8. rozpočtovému opatření
č. 9/60
3. Neschvaluje:
a) zadání projektové dokumentace a následné provedení připojení RD čp. 4,5,7 + 54 a 107 ve
Škrovádu na nově budovanou jednotnou kanalizaci
b) poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na mimořádné
příspěvky na rok 2005 pro Sportovní unii Chrudimska na uspořádání IV.- Olympiády
mládeže pardubického kraje ve znění zprávy č. 6/60
4. Doporučuje schválit Zastupitelstvu města Slatiňany
a) Program 20. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
5. Ukládá:
a) MěÚ vyžádat nabídky na zpracování projektové studie na přízemí ZŠ Slatiňany včetně
přístavby šaten nejméně od tří dodavatelů
b) svým příspěvkovým organizacím odvod finančních prostředků z jejich investičních fondů
do rozpočtu zřizovatele ve výši pololetních odpisů r. 2005.
Základní škola Slatiňany
40.857,- Kč
Mateřská škola Slatiňany
30.868,- Kč
Základní umělecká škola Slatiňany
8.892,- Kč
Školní jídelna Slatiňany
115.854,- Kč
Celkem
196.471,- Kč
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