USNESENÍ
č. 65/2005 Rady města Slatiňany
ze dne 16.11. 2005
Rada města
1. Schvaluje:
a) rozšířený program jednání
b) zřizovací listinu Školské rady při ZŠ Slatiňany
c) zřízení věcného břemena na částech pozemkových parc. č. 419/6, 419/5, 419/1, 419/4 a
419/3 v kat. území Slatiňany ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim,
a. s., Novoměstská 626, Chrudim, které bude spočívat v právu uložení a provozování
kanalizačního potrubí včetně objektů a armatur ve vlastnictví jmenované společnosti, a v
právu vstupu k uvedenému zařízení za účelem provádění kontroly, údržby a opravy.
Náhrada se za zřízení věcného břemena stanovuje ve výši 500,- Kč s tím, že geometrické
zaměření věcného břemena a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí
strana oprávněná, tedy společnost Vodovody a kanalizace, a. s. ve znění zprávy č. 8 /65.
d) 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 1.1.2006.
e) 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
Orel, s platností od 1.1.2006.
f) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města Část veřejného osvětlení ve Škrovádě:
1) ELPO s.r.o., Dvakačovice 16, 538 62 Hrochův Týnec
2) p. Radek Haizl, Sobětuchy 5, 537 01 Chrudim
2. Bere na vědomí:
a) výsledek hospodaření Města Slatiňany za 1. – 9/2005
b) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1. -9/2005
c) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1.- 9/2005
d) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1.-9/2005
e) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1.-9/2005
f) porovnání výměr pozemkových parc. č. 419/1, 419/3, 419/4 a 419/6 (zahrad) v kat. území
Slatiňany a souhlasí s prodejem dle geometrického zaměření
g) nepřítomnost ředitele Základní školy Slatiňany Mgr. Daniela Vychodila od 14.11. do
18.11.2005, pověřen řízením školy Mgr. Ivo Mandys
3. Projednala:
a) hospodaření Města Slatiňany za 1. – 9/2005
b) stanoviska a žádosti ve věci prodeje a pronájmu st. parc. č. 994, pozemkové parc. č. 419/5
a části pozemkové parc. č. 419/6 v kat. území Slatiňany

4. Ukládá:
a) svým příspěvkovým organizacím odvod finančních prostředků z jejich investičních fondů
do rozpočtu zřizovatele ve výši pololetních odpisů (7.-12/2005)
Základní škola Slatiňany
40.857,- Kč
Mateřská škola Slatiňany
32.226,- Kč
Základní umělecká škola Slatiňany
8.892,- Kč
Školní jídelna Slatiňany
115.854,- Kč
Celkem
197.829,- Kč
5. Vydává
a) volební řád školské rady
6. Jmenuje:
a) dva členy školské rady jako zástupce zřizovatele příspěvkové organizace:
paní Marii Málkovou a pana Rostislava Medunu
7. Neschvaluje:
a) prodloužení pronájmu st. parc. č. 994, pozemkové parc. č. 419/5 a části pozemkové parc.
č. 419/6 v kat. území Slatiňany nájemkyním a změnu výpovědní lhůty pronájmu
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

