USNESENÍ
č. 75/2006 Rady města Slatiňany
ze dne 29.března 2006
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) připojení města Slatiňany, jako poškozeného, k trestnímu řízení s náhradou škody ve výši cca
25000,- Kč způsobené dopravní nehodou dne
30. 12. 2005
b) dopis ředitele Základní školy Slatiňany ze dne 29. 3. 2006 č.j. ZŠSL 358/2006 ve věci
počtu žáků ve třídách a jeho řešení, a doporučuje řešení varianty č. 1 (výjimka v počtu žáků ve
třídě)
2. Schvaluje:
a) uzavření smlouvy o podnájmu části pozemkové parc. č. 536/1 o výměře cca 3 800 m2
v kat. území Slatiňany s Národním hřebčínem Kladruby n./L. s. p.,odstěpný závod Hřebčín
Slatiňany, IČ: 00017272, Zámecký park 169, Slatiňany ve znění zprávy č. 1/75
b) uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností
ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, Praha 4 ve znění zprávy č. 2/75
c) uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností
ASEKOL s. r. o., U Pejřárny 97, Praha 4 ve znění zpřávy č. 2/75
d) uzavření Dohody o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných
zdrojů pocházejících z domácností se společností EKOLAMP s. r. o., Korytná 47/3, Praha
10 ve znění zprávy č. 2/75
e) ukončení Smlouvy o zajištění provozu sběrného dvora města Slatiňany včetně převzetí
odpadů ze sběrného dvora k dalšímu využití, případně odstranění, která byla uzavřena dne
22. 11. 2004 se společností Recycling-kovové odpady a. s., Herrmannova 561, Chotěboř,
dohodou ke dni 31. 3. 2006 ve znění zprávy č. 2/75
f) uzavření Smlouvy o zajištění provozu sběrného dvora města Slatiňany včetně zajištění
zpětného odběru se společností Recycling-kovové odpady a. s., Herrmannova 561,
Chotěboř s účinností od 1. 4. 2006 ve znění zprávy č. 2/75
g) jako dodavatele elektroniky – didaktické a počítačové techniky – pro Základní školu
Slatiňany firmu Elektro Pešek s r.o., T.G. Masaryka 121, Slatiňany ve znění zprávy č. 3/75
h) Dohodu o náhradě škody ve znění zprávy č. 4/75
i) pořadí pro uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby : Stavební
úpravy ( půdní vestavba, výtah, další úpravy ) Domu s pečovatelskou službou ve
Slatiňanech, Farská čp. 765 dle předložených nabídek (v tomto pořadí ) :
1. AZ stavební, Čáslavská 245, 538 03 Heřmanův Městec
2. OPTIMA spol, s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto
3. První stavební Chrudim a.s.,, Tovární 1130, 537 01 Chrudim
4. Ing. Oldřich Drahorád, 500 11 Hradec Králové - Roudnička
j) pořadí pro uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby :
Nástavba domu čp. 771, T.G.Masaryka Slatiňany dle předložených nabídek (v tomto pořadí )
1. Ing. Oldřich Drahorád, 500 11 Hradec Králové 11 - Roudnička
2. OPTIMA spol, s r.o. Vysoké Mýto
3. První stavební Chrudim a.s.,, Tovární 1130, 537 01 Chrudim
k) ukončení pojistných smluv č. 3000089627 a 251005995 s Kooperativou, pojišťovnou, a.s.,
s účinností od 1.3. 2006
l) uzavření pojistné smlouvy č. 251 00404 s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., s účinností
od 1.3.2006
m) uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 8602625396 s Kooperativou, pojišťovnou, a.s.,
s účinností od 5.11.2005

n) uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 8602625396 s Kooperativou, pojišťovnou, a.s.,
s účinností od 11.11.2005
o) uzavření dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 8602625396 s Kooperativou, pojišťovnou, a.s.,
s účinností od 10.1. 2006
p) umístění dvou reklamních tabulí (Vítá Vás město Slatiňany) na pozemku města Slatiňany dle
předloženého návrhu.
3. Neschvaluje:
a) poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na rok 2006 z limitu
určeného pro mimořádní příspěvky pro PS Vysočina se sídlem T.G.Masaryka 775,
538 21 Slatiňany.ve znění zprávy č. 9/75.
4. Pověřuje:
a) starostu města MVDr. Ivana Jeníka, po splnění Dohody o náhradě škody stáhnout připojení
města Slatiňany, jako poškozeného, k trestnímu řízení s náhradou škody.
5. Doporučuje Zastupitelstvu města Slatiňany schválit:
a) program 24. zasedání Zastupitelstva města ve znění zprávy č. 0/24.
6. Zrušuje:
a) ke dni 12.4.2006 Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 21.2.1996 uzavřenou
mezi městem Slatiňany , jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou jako nájemcem.
Usnesení nabude účinnosti za podmínky, že Zastupitelstvo města Slatiňany schválí dodatek
č. 2 zřizovací listiny ZUŠ Slatiňany ve znění zprávy č.18/24.
7. Ukládá:
a) MěÚ Slatiňany získat do příští schůze rady města další stanoviska k výsadbě kolem rybníka
v Kunčí.
8. Trvá:
a) na usnesení Rady města Slatiňany č. 73 / 2006 ze dne 22.2.2006 bod 6 a)
o povolení výjimky – prodej ovoce a zeleniny před obchodním střediskem „SAMKA“)
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

