USNESENÍ
č. 70/2006 Rady města Slatiňany
ze dne 11.1. 2006
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení RM ve znění zprávy pořadové číslo 1/70
b) informaci o vyjádření města Slatiňany k žádostem o udělení licencí na autobusové linky za
období od 1. srpna do 31. prosince 2005 ve znění zprávy 6/70.
2. Schvaluje:
a) rozšířený návrh programu jednání
b) rozdělení celkového limitu finančního příspěvku – grantu v rámci výdajů schváleného
rozpočtu na rok 2006 ve výši Kč 285 000,- :
• 220 000,- na činnost,
• 40 000,- na ceny do soutěží
• 25 000,- mimořádné příspěvky
ve znění zprávy č. 4 /70.
c) Dohodu o zřízení ohlašovny požárů s SPS s.r.o.
d) změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2006 v příjmové i výdajové
části na celkovou částku 44.794.600 ,- Kč ve znění zprávy k 1. rozpočtovému opatření
č. 8/70
e) uzavření rámcové smlouvy o dílo pro zabezpečování oprav závad, havarijních stavů a
údržbových prací na majetku města dvěma stavebním firmám dle předložených nabídek
( v tomto pořadí ) :
1. IFASO staveb. spol. Chrudim
2. SILAK Chrudim s.r.o.
3. Česká stavební huť Slatiňany
4. První stavební Chrudim a.s.
5. Stavební a pece s r.o. Chrudim
f) doplnění programu Zastupitelstva města Slatiňany o záměr převodu komunikace a
pozemků v k.ú. Škrovád na město Slatiňany.
g) doplnění programu Zastupitelstva města Slatiňany o záměr bytové výstavby.
3. Doporučuje Zastupitelstvu města Slatiňany schválit :
a) program 23. zasedání Zastupitelstva města ve znění zprávy č. 0/23.
4. Určuje:
a) na základě § 3 odst. 5 zákona č. 143/1992 Sb., s účinností od l. l. 2006 plat řediteli
ZŠ Slatiňany Mgr. Danielu Vychodilovi , ředitelce MŠ Slatiňany pí. Martě Korečkové,
řediteli ZUŠ Slatiňany p. Petru Šottovi a ředitelce Školní jídelny Slatiňany
pí. Ireně Daňkové ve znění zprávy č. 5/70.
5. Vydává:
a) Řád ohlašovny požárů – SPS s.r.o.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

