USNESENÍ
č. 63/2005 Rady města Slatiňany
ze dne 19.10. 2005
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení RM ve znění zprávy pořadové číslo 1/63.
2. Schvaluje:
a) program jednání
b) 11. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2005 v příjmové i
výdajové části na celkovou částku 54.321.600,- Kč ve znění zprávy k 11. rozpočtovému
opatření č. 3/63
c) prominutí nájemného z pronájmu nebytových prostor v přízemí úřadovny č. p. 11 ve
Škrovádě za měsíce květen-srpen roku 2005 v celkové výši 400,- Kč občanskému sdružení
Regenerační centrum Harmonie, Brigádníků 44, Praha 10 zastoupenému ve věcech
technických Korečkovou Martou ve znění zprávy č. 4/63
d) odstoupení od nájemní smlouvy č. 12/1998 o nájmu bytu č. 6, 1 + 1 v č.p. 525 ul. Tyršova
ve Slatiňanech a následné přidělení uvedeného bytu , s účinností od 1.11.2005
s podmínkou, že zůstatek zálohy na nájemné v bytě 1 + 1, čp. 525 zůstane ponechán na
účtu města Slatiňany ve znění zprávy č. 5/63
e) úpravu usnesení Rady města Slatiňany č. 56/2005 ze dne 1. 6. 2005 ve věci schválení
zpevnění vjezdu na části pozemkové parc. č. 439/2 v kat. území Kunčí, a to následovně:
zámková dlažba bude ve žluté barvě, ostatní podmínky zůstávají stejné ve znění zprávy
č. 6/63
f) podání žádosti jménem města Slatiňany u příslušných správních úřadů o povolení zřízení
zóny s dopravním omezením v zastavěných částech aglomerace Slatiňany- Škrovád - zákaz
stání nákladních vozidel v noční době. Omezení by se týkalo:
vozidel nad 3,5 t. ( značka B 4) v době mezi 22 – 05 hod.
g) směrnici pro provádění zimní údržby místních komunikací v katastrech města Slatiňany ve
znění zprávy č. 8/63
h) zřízení věcného břemena na částech pozemkových parc. č. 646 a 645/1 o celkové výměře
cca 190 m2 v kat. území Slatiňany /tj. 1 m od středu kanalizace na každou stranu v celé
délce přípojky/, které bude spočívat v právu vstupovat na předmětné části pozemků za
účelem provádění kontroly, údržby a opravy kanalizace (dešťové a odpadní z ČOV), která
je v pozemcích uložena, a je ve vlastnictví jmenovaných. Náhrada za zřízení věcného
břemena bude stanovena ve výši 2570,- Kč ve znění zprávy č. 9/63
i) použití znaku města Slatiňany při prezentaci akce „Den zdraví“pořádané Svazem diabetiků
j) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města – Část stavebních objektů stavby
( kanalizační, vodovodní a elektropřípojka, umístění DČOV ) u parkoviště u hřebčína ve
Slatiňanech: 1) IFASO Chrudim, Stavební s. r. o., Poděbradova 329, 537 01 Chrudim
2) SILAK CHRUDIM s. r. o., 538 36 Žumberk 18
3) PLUTO spol. s r. o., Novoměstská 960, 537 01 Chrudim
k) zalesnit nezalesněné pozemky s možností přiznání dotace.
3. Zrušuje:
a) usnesení RM č. 57/2005 ze dne 15. 6. 2005 pod bodem 2. písm. n) ve věci schválení zřízení
věcného břemena na části pozemkové parc. č. 645/1 o výměře cca 140 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 9/63

4. Stanovuje:
a) počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Slatiňany na 33 přechodně
s platností od 1. prosince 2005.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

