USNESENÍ
č. 61/2005 Rady města Slatiňany
ze dne 14.9. 2005
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) nepřijetí jednoho žáka s trvalým bydlištěm Orel, do 6.A třídy ve znění zprávy č. 2/61
b) ukončení smlouvy č. 320/2002 na poskytování služby připojení k internetové síti ke dni
17. prosince 2005 ve znění zprávy č. 4/61
c) výběr poskytovatele připojení k internetové síti
2. Schvaluje:
a) v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb.– školský zákon a vyhlášky č. 48/2004
Sb.,o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
povolení výjimky z počtu dětí v 6.B třídě Základní školy Slatiňany na 32 žáků s účinností
od 1. 9. 2005 do 30. 6. 2006
c) na základě provedené poptávky u více firem pro zajištění celkové opravy jazykové
sluchátkové učebny firmu : Petr Zetek – PZK Max. Gorkého 60 , 794 01 Krnov
s tím, že úhrada nákladů ve výši Kč 99 236,- bude provedena ve dvou splátkách,
rozložených do roku 2005 a r. 2006 ve znění zprávy č.3/61
d) pořádání kulturních akcí ve Společenském domě ve Slatiňanech zajišťovaných
Městskou knihovnou ve Slatiňany do 31.12.2005
e) pořádání besed o cestování zajišťovaných Městským úřadem Slatiňany do 31.3.2006
f) uzavření pojištění léčebných výloh účastníků pracovní cesty (partnerské návštěvy) do
Švýcarska ve dnech 16. – 18. září 2005.
g) pro tlumočnici pracovní cesty (partnerskou návštěvu) do Švýcarska ve dnech
16. – 18. září 2005 kapesné ve výši 50,- švýcarských franků
h) doplnění návrhu usnesení Zastupitelstva města Slatiňany č. 20 / 2005 v bodu 5/20.
3. Projednala:
a) zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů Městskou
policií Chrudim na území města Slatiňany na základě veřejnoprávní smlouvy ve znění
zprávy č. 6/61
b) Plán schůzí Rady města Slatiňany a Zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění
zprávy č. 7/61
4. Odkládá:
a) projednání bodu č. 1/61 na některou z příštích schůzí Rady města Slatiňany
5. Ukládá
a) MěÚ Slatiňany prověřit další možnosti řešení bodu č. 1/61
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