USNESENÍ
č. 78/2006 Rady města Slatiňany
ze dne 10. května 2006
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) ukončení Smlouvy č. 71/2003 o pronájmu části pozemkové parc. č. 154/1 o výměře
502,10 m2 v kat. území Slatiňany uzavřené dne 5. 5. 2003 a to ke dni 30. 4. 2006 ve znění
zprávy č.1/78.
b) informace týkající se provozu, parkoviště, sociálního zařízení a občerstvení na parkovišti
v „Kaštance“.
2. Schvaluje:
a) rozšířený program schůze rady města
b) prominutí nájemného z pronájmu nebytových prostor v přízemí úřadovny č. p. 11 ve
Škrovádě za měsíce leden-květen roku 2006 v celkové výši 500,- Kč občanskému sdružení
Regenerační centrum Harmonie, se sídlem v Praze ve znění zprávy č. 2/78
c) ukončení Smlouvy č. 12/2004 o nájmu nebytových prostor o výměře 49 m2 včetně
kuchyňky a sociálního zařízení v úřadovně č. p. 11 ve Škrovádě uzavřené s občanským
sdružením Regenerační centrum HARMONIE, se sídlem v Praze dohodou ke dni
31. 5. 2006 ve znění zprávy č. 2/78
d) záměr přístavby (občerstvení) k sociálnímu zařízení na parkovišti v „Kaštance“
e) zajištění provozu parkoviště a občerstvení v „Kaštance“ jinou osobou
f) zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 107/8 o výměře cca 13 m2 v kat.
území Škrovád, které bude spočívat v právu společnosti Východočeská plynárenská, a. s.,
Pražská 702, Hradec Králové zřídit a provozovat na předmětné části pozemku plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem
provádění kontroly, údržby a opravy. Náhrada je za zřízení věcného břemena stanovena ve
výši 272,- Kč+19 % DPH ve znění zprávy č. 4/78
g) uzavření nájemní smlouvy na byt 3 + 1 v domě čp. 70, ul. Vrchlického ve Slatiňanech,
s platností od 01.05.2006
h) uzavření nájemní smlouvy na byt 1 + 1 v domě čp. 70, ul. Vrchlického ve Slatiňanech,
s platností od 01.05.2006
i) uzavření nájemní smlouvy na byt 1 + 1 v domě čp. 70, ul. Vrchlického ve Slatiňanech,
s platností od 01.05.2006
j) použití znaku města Slatiňany v publikaci paní Jarmily Doležalové o Ležákách
k) příspěvkové organizaci Základní škole Slatiňany čerpání finančních prostředků
z rezervního fondu na úhradu nákladů spojených s provedením monitoringu a vytyčením
kanalizace v Základní škole Slatiňany, v maximální výši 30 000,-Kč ve znění zprávy
č. 8/78
l) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města
– Nový chodník Slatiňany – Presy – 2. část:

1) REAL – spol. s r. o. speciální silniční práce, Vítězství 653, 538 21 Slatiňany
2) INSTAV Hlinsko spol. s r. o., Jungmannova 936, 539 01 Hlinsko
3) Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Jeronýmova 623/IV, 566 01 Vysoké Mýto
4) Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
m) poskytnutí finančního příspěvku - grantu v rámci schváleného limitu z rozpočtu města
Slatiňany na r. 2006 z limitu určeného na mimořádné příspěvky, Ústavu sociální péče
Slatiňany na náklady spojené s organizováním „Dne otevřených dveří s kulturním
programem“ dne 16.9.2006 ve výši Kč 3 000,- ve znění zprávy č. 10/78
n) bezúplatný převod požárního přívěsného vozíku od HZS Pardubického kraje do majetku
města Slatiňany pro potřeby JPO Slatiňany
o) dispoziční řešení na stavbu č.p. 771 ve Slatiňanech (dle předloženého návrhu vznikne
6 nových bytových jednotek). Po dokončení budou podniknuty kroky k získání finanční
dotace.
3. Odkládá:
a) projednání bodu 3/78
4. Ukládá:
a) MěÚ zjistit možnosti a náležitosti záměru přístavby (občerstvení) k sociálnímu zařízení
na parkovišti v „Kaštance“ a připravit pro příští jednání rady města potřebnou rozpočtovou
změnu
b) MěÚ Slatiňany jednat se společenstvím vlastníků o finanční spoluúčasti na stavební
zakázce města - vodovodní přípojky pro bytové domy č. p. 525 a 534 v ul. Tyršovy
ve Slatiňanech
4. Doporučuje zastupitelstvu města:
a) schválit program 25. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany dle zprávy č. 0/25
5. Zmocňuje:
a) p. Bohumíra Dostála k zastupování města Slatiňany ve věci zpracování a projednání
projektové dokumentace půdní vestavby a stavebních úprav objektu čp. 765 (DPS) ve
Slatiňanech. Zmocněnec je oprávněn podávat žádost o vydání závazných stanovisek
dotčených orgánů státní správy, přijímat veškeré písemnosti v souvislosti se zastupováním,
překládat důkazy a návrhy v rámci správního řízení, seznámit se s podklady pro vydání
správního rozhodnutí, provádět další úkony se správním řízením související, převzít správní
rozhodnutí, vzdát se práva na odvolání, popřípadě podat odvolání proti správnímu
rozhodnutí.
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