USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 67/2009
konané dne 6. dubna 2009
Rada města Slatiňany:
917/67/2009/RMS
schválila rozšířený program jednání
918/67/2009/RMS
schválila 4. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2009 v příjmové
části na 43.397.171,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 6.731.400,- Kč) a ve výdajové části
45.507.871,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,-) ve znění zprávy
k 4. rozpočtovému opatření č. 1/67.
919/67/2009/RMS
schválila:
a) převod zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Slatiňany za rok 2008
do rezervního fondu 173.386,42 Kč a do fondu odměn 10.000,- Kč
b) převod zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Slatiňany za rok 2008
do rezervního fondu 85.694,92 Kč
c) převod zlepšeného výsledku hospodaření Školní jídelny Slatiňany za rok 2008
do rezervního fondu 6.063,63 Kč a do fondu odměn 6.000,- Kč
d) převod zlepšeného výsledku hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za rok 2008
do rezervního fondu 20.372,82 Kč a do fondu odměn 5.536,19 Kč
920/67/2009/RMS
1. neschválila nákup hoboje značky Fossati za cenu 70.000,- Kč pro ZUŠ Slatiňany
2. neschválila použití investičního fondu ZUŠ Slatiňany ve výši 70.000,- Kč na nákup
hoboje, a to 59.355,- Kč zůstatkem investičního fondu k 31.12.2008 a 10.645,- Kč použitím
části odpisů ZŠ Slatiňany za I. čtvrtletí 2009
921/67/2009/RMS
odložila projednání bodu č. 3 – ZUŠ použití investičního fondu na příští schůzi rady města.
922/67/2009/MRS
1. vzala na vědomí ukončení Smlouvy č. 146/2004 o pronájmu části pozemkové
parc. č. 385/2 o výměře 100 m2 v kat. území Slatiňany uzavřené dne 24. 5. 2004 výpovědí
podanou nájemcem, a to ke dni 31. 3. 2009 ve znění zprávy č. 4/67,
2. rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemkové parc. č. 385/2 o výměře 100 m2
v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 4/67
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o pronájmu části pozemkové
parc. č. 385/2 o výměře 100 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 4/67.

923/67/2009/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu na období
1. 1. 2010 – 31. 12. 2019 se společností Lesní taxační společnost s. r. o., Bezručova 1501,
Hradec Králové ve znění zprávy č. 5/67
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o dílo na zpracování lesního
hospodářského plánu na období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2019 se společností Lesní taxační
společnost s. r. o., Bezručova 1501, Hradec Králové ve znění zprávy č. 5/67.
924/67/2009/RMS
1. vyhlásila dnem 6. května 2009 výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření
bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany
v roce 2009 ve znění zprávy č. 6/67.
2. jmenovala komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města
Slatiňany takto: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Mgr. Ivo Mandys, člen rady města
Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO, Antonín Odvárka, vedoucí OVŽP
Renata Vondráčková, referent HSO, ve znění zprávy č. 6/67.
925/67/2009/RMS
1. schválila ukončení nájemní smlouvy č. 453/2007 o nájmu bytu č. 10 v domě č.p.765,
ul. Farská ve Slatiňanech dohodou ke dni 6. 4. 2009
2. schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v DPS Slatiňany, Farská 765
3. pověřila ukončením nájemní smlouvy č. 453/2007 o nájmu bytu č. 10 v domě č.p.765,
ul. Farská ve Slatiňanech a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 10 v domě č.p.765, ul.
Farská ve Slatiňanech starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 7/67
926/67/2009/RMS
schválila prodloužení termínu pro vybudování elektopřípojky na částech pozemkových
parc. č. 645/1 a 613/1 na Podskále ve Slatiňanech pro napojení zrekonstruované malé vodní
elektrárny, a to z 31. 3. 2009 na 31. 5. 2009 ve znění zprávy č. 8/67.
927/67/2009/RMS
1. zrušila dokumenty související s plněním povinností poskytovatelů sociálních služeb
(standardy č. 1- 15 včetně vnitřních pravidel č. 1 - 5) dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a podle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
schválená usnesením rady města Slatiňany č. 730/49/2008/RMS ve znění zprávy č. 9/67.
2. schválila dokumenty související s plněním povinností poskytovatelů sociálních služeb
(standardy č. 1- 15 včetně vnitřních pravidel č. 1 - 26) dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a podle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ve znění zprávy č. č. 9/67.
928/67/2009/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro zadání zakázky města - Stavební úpravy v budově ZUŠ
Slatiňany:
1. Stavební společnost Dušánek – Beran s. r. o., Ke Hřišti 1097, 53701 Chrudim
2. PRVNÍ STAVEBNÍ Chrudim a. s., Tovární 1130, 537 23 Chrudim
ve znění zprávy č. 10/67.
2. uložila řediteli ZUŠ Slatiňany uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města – Stavební úpravy
v budově ZUŠ Slatiňany se společností Stavební společnost Dušánek – Beran s. r. o.,
Ke Hřišti 1097, 53701 Chrudim.
V případě, že se se společností smlouva neuzavře, bude uzavřena se společností

PRVNÍ STAVEBNÍ Chrudim a. s., Tovární 1130, 537 23 Chrudim ve znění zprávy č. 10/67
929/67/2009/RMS
neschválila podání žádosti o pokácení 1 ks lípy na pozemku parc. č. 439/6 v katastrálním
území Kunčí.
930/67/2009/RMS
vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/67.
931/67/2009/RMS
určila na základě § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. s účinností od 1. 4. 2009 plat ředitelce
Školní jídelny Slatiňany ve znění zprávy č. 13/67.
932/67/2009/RMS
schválila od 1. dubna 2009 navýšení osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací
Základní školy Slatiňany, Základní umělecké školy Slatiňany, Mateřské školy Slatiňany
o 800,-Kč.
933/67/2009/RMS
souhlasí s protokolem o vytyčení hranice pozemků č.z. 388/21/2009.
934/67/2009/RMS
rozhodla o poskytnutí příspěvku občanům na nákup kompostéru ve výši 50 % pořizovacích
nákladů.
935/67/2009/RMS
schválila podání žádosti o dotaci na kanalizaci v Trpišově.
936/67/2009/RMS
schválila nepodávat žalobu ve věci rozbití okna v MŠ při vloupání do objektu
937/67/2009/RMS
schválila pozvání pracovníka CHKO Nasavrky ve věci obnovy třešňového sadu.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

