USNESENÍ
č. 73/2006 Rady města Slatiňany
ze dne 22.2. 2006
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) dopis z Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice, kde je vysvětlena otázka
Tibetu
b) projekt propojení města Chrudim a města Slatiňany autobusovou linkou č. 625009
provozovanou v systému Městské hromadné dopravy Chrudim
2. Schvaluje:
a) návrh rozšířeného programu jednání
b) příspěvkové organizaci Základní škole Slatiňany převod finančních prostředků ve výši
94 000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu na úhradu části nákladů spojených
s vypracováním projektové dokumentace na stavební úpravy a přestavbu v Základní škole
Slatiňany ve znění zprávy č. 1/73
c) zadání stavební zakázky města: Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Říště ve
Slatiňanech, část objektu kanalizace v rozsahu zadání dle předložených nabídek
( v tomto pořadí ) :
1. VCES a.s., Na Harfě 246/3, 190 05 Praha 9
2. ABK Pardubice, K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
3. Instav s.r.o., Jungmannova 936, 539 01 Hlinsko v Č.
d) zadání další části stavby, objektu vodovodu v rozsahu zadání, dle předložených nabídek
firmám jako v bodě 2 c) ve stejném pořadí, v případě že pro tuto část stavby budou
v rozpočtu města zajištěny finanční prostředky. Bude ujednáno dodatkem ke smlouvě o dílo
dle bodu 2 c)
e) vybudování zakázky pod body 2 c) a 2 d) po veřejném pozemku
f) pořadí pro uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby :
Stavební úpravy a přístavba k budově Základní školy ve Slatiňanech, T.G.Masaryka
čp. 136 dle předložených nabídek (v tomto pořadí ) :
1. První stavební Chrudim a.s.,, Tovární 1130, 537 01 Chrudim
2. Centrum Pardubice, projekt. ateliér s.r.o., Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice,
Zelené předměstí.
3. OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01Vysoké Mýto
g) Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností
h) Pravidla pro přijímání a vyřizování petic ve znění zprávy č. 5/73
i) poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na rok 2006
z limitu určeného pro mimořádné příspěvky ve výši 2000,-Kč
jako účelový příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací výstavy na
Státním zámku Slatiňany
j) vypovězení Smlouvy č. 51/2002 o nájmu nebytových prostor o výměře 42,31 m2 v přízemí
domu č. p. 771 ve Slatiňanech uzavřené dne 3. 5. 2002 ve znění zprávy č. 7/73
k) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 42,31 m2 v přízemí domu
č. p. 771 ve Slatiňanech za účelem skladování materiálu ve znění zprávy č. 7/73

3. Nesouhlasí:
a) s ustanovením města Slatiňany opatrovníkem
4. Rozhodla:
a) podat odvolání proti usnesení o ustanovení města Slatiňany opatrovníkem
5. Zrušuje:
a) Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností vydaná usnesením RM č. 59/2006 ze
dne 17. srpna 2005 ve znění zprávy č 5/73
6. Neschvaluje:
a) žádost o povolení výjimky - prodej ovoce a zeleniny před obchodním střediskem
„SAMKA“.
7. Souhlasí:
a) s provozováním MDH linkou 625009 bez finanční spoluúčasti města Slatiňany pro krytí
případné finanční ztráty
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka
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