USNESENÍ
č. 72/2006 Rady města Slatiňany
ze dne 8.2. 2006
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) ukončení smluv o pronájmu pozemku na základě podané výpovědi nájemcem:
1) Smlouva č. 4/4/94 o nájmu části pozemkové parc. č. 580/3 o výměře 385 m2 v kat. území
Slatiňany na sekání trávy uzavřená dne 1. 4. 1994 (s dodatkem ze dne 1. 4. 1999)–
ukončena k 31. 10. 2005,
2) Smlouva č. 149/2004 o pronájmu části pozemkové parc. č. 131/1 o výměře 44 m2
v kat. území Slatiňany na zahrádku uzavřená dne 25. 5. 2004 – ukončena k 31. 12. 2005,
1) Smlouva č. 187/2003 o pronájmu pozemku parc. č. 76/31 o výměře 912 m2 v kat. území
Trpišov na zahradu uzavřená dne 31. 10. 2003 – ukončena k 31. 12. 2005,
2) Smlouva č. 55/2001 o pronájmu pozemku parc. č. 243/7 a 313/3 o celkové výměře 541 m2
v kat. území Škrovád na sekání trávy uzavřená dne 22. 6. 2001 – ukončena k 31. 12. 2005
3) Smlouva č. 173/2003 o pronájmu pozemku parc. č. 418/7 o výměře 890 m2 v kat. území
Slatiňany na sekání trávy uzavřená dne 2. 10. 2003 – ukončena k 31. 1. 2006
ve znění
zprávy č. 1/72.
b) ukončení pronájmu části pozemkové parc. č. 102/1 o výměře 63 m2 v kat. území Slatiňany
užívané jako zahrádka na základě Smlouvy č. 139/2004 o pronájmu pozemku uzavřené
dne 10. 5. 2004 ke dni
31. 1. 2006 ve znění zprávy č. 2/72
c) ukončení Smlouvy č. 144/2004 o pronájmu části st. parc. č. 68 o výměře 38 m2 a části
pozemkové parc. č. 102/1 o výměře 43 m2 v kat. území Slatiňany uzavřené
dne 10. 5. 2004
ke dni 14. 1. 2006 ve znění zprávy č. 2/72.
d) přihlášení 1 osoby k trvalému pobytu na adrese Slatiňany, Staré náměstí 12.
e) přechod nájmu bytu č.1, v domě čp.12, Staré náměstí ve Slatiňanech
f) informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2005 ve znění zprávy č. 12/72
g) přejmenování společnosti „AAC solutions spol. s r.o.“ poskytující městu Slatiňany servisní
služby v oblasti výpočetní techniky a výpočetních technologií od 17.1.2006 na
„XANADU spol. s r.o.“
h) Zprávu z kontroly provedené ve smyslu zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, která byla provedená Finančním úřadem v Chrudimi ve znění zprávy
č. 14/72
i) informaci o podaných a připravovaných žádostech o dotace a granty
2. Schvaluje:
a) rozšířený program jednání
b) uzavření dodatku ke Smlouvě č. 139/2004 o pronájmu části st. parc. č. 68 o výměře 20 m2
a části pozemkové parc. č. 102/1 o výměře 63 m2 v kat. území Slatiňany uzavřené
dne 10. 5. 2004 ve věci úpravy předmětu nájmu a výše nájemného ve znění zprávy č.
2/72
c) prodloužení termínu vyklizení veškerého majetku z části pozemkové parc. č. 706/17 v kat.
území
Slatiňany z 31. 12. 2005 na 20. 4. 2006 ve znění zprávy č. 3/72
d) vyúčtovat náhradu za užívání části pozemkové parc. č. 706/17 o výměře cca 180 m2 v
kat. území Slatiňany za období od 14. 1. 2004 do doby předání vyklizeného předmětného
pozemku městu Slatiňany, a to ve výši 4,- Kč/m2/rok užívání ve znění zprávy č. 3/72
e) změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2006 v příjmové i výdajové
části na celkovou částku 44.821.300,-Kč ve znění zprávy k 2. rozpočtovému opatření

č. 6/72
f) závazné ukazatele na rok 2006 pro příspěvkové organizace města Slatiňany: Základní
školu Slatiňany, Mateřskou školu Slatiňany, Školní jídelnu Slatiňany, Základní uměleckou
školu Slatiňany ve znění zprávy č. 7/72
g) odpisové plány na rok 2006 pro příspěvkové organizace města Slatiňany: Základní školu
Slatiňany, Mateřskou školu Slatiňany ,Školní jídelnu Slatiňany, Základní uměleckou školu
Slatiňany ve znění zprávy č. 8/72.
h) poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na rok 2006 z limitu
určeného pro společenské, sportovní a kulturní organizace a instituce, které mají sídlo na
území města Slatiňany a jejichž zřizovatelem není město Slatiňany :
Organizace
výše grantu
Spartak Slatiňany
37 000,-Kč
Sokol Slatiňany
29 000,-Kč
Junák Slatiňany
25 000,-Kč
ROBI
21 000,-Kč
Zámecký kulturní nadační fond
21 500,-Kč
SDH Slatiňany
5 000,-Kč
SDH Slatiňany – mladí hasiči
5 000,-Kč
SDH Škrovád
2 500,-Kč
SDH Trpišov
2 500,-Kč
Český rybářský svaz –
8 000,-Kč
MO Slatiňany
Český rybářský svaz –
mladí rybáři
Myslivecká společnost Slatiňany
-„Kochánovice
Český svaz chovatelů –
MO Slatiňany
JK PABLO
TJ Hřebčín
Svaz diabetiků ČR –
MO Slatiňany
Svaz tělesně postižený ČR –
MO Slatiňany
Klub českých turistů
FORMANI Slatiňany
Klub Paprsek
Klub rodičů a přátel ZŠ
LIMIT CELKEM

Ceny do soutěží
Poháry se znakem města
Český svaz chovatelů
Sokol ( Dosud nepožádáno )
Spartak ( Dosud nepožádáno )
SDH Slatiňany

4 000,-Kč
6 000,-Kč
6 000,-Kč
4 000,-Kč
5 500,-Kč
5 000,-Kč
8 000,-Kč
4 500,-Kč
9 000,-Kč
6 000,-Kč
2 000,-Kč
3 500,-Kč
220 000,- Kč

9 000,-Kč
2 500,-Kč
3 000,-Kč

Český rybářský svaz - mladí
TJ Hřebčín
SDH Škrovád
SDH mladí hasiči
LIMIT CELKEM
MIMOŘÁDNÉ PŘÍSPĚVKY
Jarmila Doležalová publikace
Ležáky

2 000,-Kč
8 000,-Kč
2.000,-Kč
2.000,-Kč
40 000,- Kč
Limit 2006
25 000,-Kč
1000,-Kč

Římskokatolická farnost
8 000,-Kč
Den zdraví – Svaz diabetiků
6 000,-Kč
Slatiňany
ve znění zprávy č. 9/72.
i) Výroční zprávu za r. 2005 o činnosti Městského úřadu ve Slatiňanech v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
j) pokračování ve stavbě rozestavěného objektu sociálního zařízení – součást parkoviště
u hřebčína ve Slatiňanech stavební společností IFASO spol. s r.o. Chrudim ve finančním
objemu 350 tis. Kč ve znění zprávy č. 16/72
k) k dokončení objektu sociálního zařízení – součást parkoviště u hřebčína ve Slatiňanech
uzavřít dodatek k uzavřené smlouvě o dílo č. 1, obsahující část dokončení objektu
sociálního zařízení, se stavební spol. s r.o. IFASO Chrudim v objemu 350 000,- Kč
ve znění zprávy č. 16/72
l) příspěvek na vytištění celobarevné publikace o Ležákách ve výši 1 000,- Kč.
3. Souhlasí:
a) s ustanovením města Slatiňany opatrovníkem pro doručení rozsudku
4. Stanovuje:
a) celkový počet zaměstnanců města Slatiňany v Městském úřadu Slatiňany na 31 s platností
od 1. května 2006 ve znění zprávy 11/72.
5. Ukládá:
a) odboru OVŽP získat nabídky na zpracování projektové dokumentace na nástavbu č.p. 771
ve Slatiňanech – byty.
6. Projednala:
a) dopis TJ Spartak Slatiňany ze dne 16.ledna 2006 – převod plovárny a navrhuje TJ Spartak
a Zastupitelstvu města Slatiňany převod plovárny včetně ubytovny na plovárně ( celou
budovu) bezúplatně s tím, že převede celý areál plovárny včetně budov a město splatí
zbývající část úvěru na rekonstrukci plovárny a body dále č. 3, 4, 5 dopisu beze změny.
7. Pověřuje:
a) Městský úřad Slatiňany k zaslání stížnosti redakci Novin Chrudimska na distribuci
Ozvěny Slatiňan.
MVDr. Ivan Jeník
Ing. Dagmar Fryšová
starosta
místostarostka

