USNESENÍ
č. 67/2005 Rady města Slatiňany ze dne 30.11. 2005
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) převod bytu č. 4 - Staré náměstí č.p. 12 ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 1 /67
b) hodnotící zprávu o činnosti Základní umělecké školy Slatiňany školní rok 2004/2005
2. Schvaluje:
a) program jednání rady města Slatiňany
b) dodatek č. 1 ke smlouvě o přechodném ustájení toulavých psů a hospodářských zvířat
s JK Pablo, útulkem pro zvířata v Podlíšťatech, s účinností od 1. 1. 2006
c) 15. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2005 v příjmové i
výdajové části na celkovou částku 54.634.100,- Kč ve znění zprávy č. 4/67
d) ponechat ceny za zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadu podobného odpadu komunálnímu pro fyzické osoby a právnické
osoby oprávněné k podnikání, které jsou na základě smlouvy s městem Slatiňany zapojeny
nebo se zapojí do systému nakládání s komunálním odpadem, zavedeného na území města
Slatiňany, ve výši 1 750,- Kč za jednu sběrnou nádobu-popelnici o objemu 110 l a
8 750,- Kč za jednu sběrnou nádobu-kontejner o objemu 1100 l ve znění zprávy č. 5/67
e) ponechat ceny za zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadu podobného odpadu komunálnímu pro Ústav sociální péče pro mládež,
Klášterní 795, Slatiňany ve výši 2 250,- Kč za jednu sběrnou nádobu-popelnici o objemu
110 l a 11 250,- Kč za jednu sběrnou nádobu-kontejner o objemu 1 100 l ve znění
zprávy č. 5/67
f) ponechat v platnosti dosavadní smlouvy s těmito právnickými osobami nakládajícími
s komunálním odpadem:Technické služby Chrudim 2000, s. r. o. (tuhý komunální odpad
z popelnic, smlouva na dobu určitou-kalendářní rok-obnovit)
TS města a. s., Bystřice nad Pernštejnem (papír, sklo, plasty, smlouva na dobu
neurčitou-6 měsíční výpovědní lhůta)
Recycling-kovové odpady, a. s., Chotěboř (sběrný dvůr, smlouva na dobu
neurčitou-6 měsíční výpovědní lhůta) ve znění zprávy č. 5/67
g) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města – Stavební úprava stávajícího skladu
č. p. 93 v Trpišově:
1) IFASO Chrudim, Stavební s. r. o., Poděbradova 329, 537 01 Chrudim
2) PLUTO spol. s r. o., Novoměstská 960, 537 01 Chrudim
3) SILAK CHRUDIM s. r. o., 538 36 Žumberk 18
4) Česká Stavební Huť s. r. o., Sečská 149, 538 21 Slatiňany
5) INSTAV Hlinsko spol. s r. o., Jungmannova 936, 539 01 Hlinsko
6) Stavební společnost Dušánek – Beran s. r. o., Ke Hřišti 1097, 537 01 Chrudim VI
h) Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně od Pardubického kraje
i) odměny ředitelů příspěvkových organizací ve znění zprávy č. 9/67
3. Projednala:
a) kalkulaci výdajů a příjmů spojených s likvidací komunálního odpadu ve znění zprávy
č. 5/67
4. Doporučuje:
a) Zastupitelstvu města Slatiňany schválit program jednání
5. Neschvaluje:
a) prominutí placení inzerce v Ozvěnách Slatiňan firmě OK Sport Chrudim - půjčovna lyží
při ZŠ Slatinany.
MVDr. Ivan Jeník
Ing. Dagmar Fryšová
starosta
místostarostka

