USNESENÍ
č. 79/2006 Rady města Slatiňany
ze dne 24. května 2006
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) výsledek hospodaření Města Slatiňany za 1. čtvrtletí 2006
b) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za I. čtvrtletí 2006
c) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za I. čtvrtletí 2006
d) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za I. čtvrtletí 2006
e) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za I. čtvrtletí 2006
f) zprávu o dokončených a rozpracovaných akcích za I. čtvrtletí 2006 ve znění zprávy č.11/79
g) zprávu o opravě chodníku u ÚSP ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 11/79
h) dopis předsedy TJ Spartak Slatiňany a doporučuje seznámit s dopisem příští jednání
Zastupitelstva města Slatiňany
i) dopis ředitele ZUŠ Slatiňany ze dne 24.5.2006.
j) informaci o využívání dalších prostor, které jsou v majetku města ZUŠ Slatiňany
k) navrhovanou cenu za vydávání Ozvěn Slatiňan VLTAVA – LABE - PRESS, a.s.
cena za vydání 6,50 Kč/ks,
l) navrhovanou cenu za vydávání Ozvěn Slatiňan PORS s.r.o., Chrudim.
cena za vydávání 4,- Kč/ks.
2. Schvaluje:
a) rozšířený program schůze rady města
b) uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 548 o výměře 49,32 m2 v kat.
ve znění zprávy č. 1/79
c) záměr podnájmu části pozemkové parc. č. 536/1 o výměře cca 880 m2 v kat. území
Slatiňany (parkovací plocha) ve znění zprávy č. 2/79 a zároveň
d) záměr pronájmu stavby zpevněné parkovací plochy umístěné na pozemkové parc. č. 536/1
v kat. území Slatiňany (po obou stranách tamější komunikace) za účelem provozování
parkoviště pro osobní automobily ve znění zprávy č. 2/79,
e) záměr podnájmu části pozemkové parc. č. 536/1 o výměře cca 340 m2 v kat. území
Slatiňany (plocha pod stavbou sociálního zařízení včetně plánovaného občerstvení
a manipulační plocha u této stavby) ve znění zprávy č. 2/79,
f) záměr pronájmu plánované přístavby občerstvení a zpevněné manipulační plochy
u této stavby umístěné na pozemkové parc. č. 536/1 v kat. území Slatiňany ve znění
zprávy č. 2/79 a zároveň
g) zajištění provozu sociálního zařízení včetně manipulační plochy na základě smlouvy
o zajištění provozu uzavřené s jinou oprávněnou osobou ve znění zprávy č. 2/79.
h) uzavření smlouvy na dobu 29 dnů o podnájmu části pozemkové parc. č. 536/1 o výměře
cca 880 m2 v kat. území Slatiňany (parkovací plocha) a pronájmu stavby zpevněné
parkovací plochy umístěné na pozemkové parc. č. 536/1 v kat. území Slatiňany (po obou
stranách tamější komunikace) za účelem provozování parkoviště pro osobní automobily
a to s účinností ode dne následujícího po dni nabytí právní moci rozhodnutí o předčasném
užívání stavby parkoviště u hřebčína ve Slatiňanech před jejím úplným dokončením za
za těchto podmínek:
1. nájemné je stanoveno za předmět podnájmu a níže stanovenou dobu podnájmu
ve výši 1,- Kč
a
2. nájemné je stanoveno za předmět pronájmu a níže stanovenou dobu pronájmu

ve výši 50 % z příjmů získaných prodejem parkovacích lístků v hodnotě 20,- Kč
(odpovídá ceně za den).
i) přidělení bytu č.4 v DPS Slatiňany od 1.6.2006
j) nájemní smlouvu na byt č.4 v DPS Slatiňany ve znění zprávy č. 3/79
k) změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2006 v příjmové i
výdajové části na celkovou částku 53.437.400,- Kč ve znění zprávy k 6. rozpočtovému
opatření č.4/79
l) provedení I. etapy výměny oken za dřevěná EURO okna v Mateřské škole Slatiňany na
základě předložených nabídek firmou Silak Chrudim s.r.o. Žumberk 18
za cenu 181 336,-Kč
m)zřízení úklidových komor v Mateřské škole Slatiňany na základě předložených nabídek
firmou spol. s r.o. IFASO Chrudim za cenu 75 000,-Kč
n) změnu schváleného rozpisu závazného ukazatele v celkové výši 1 342 700,- Kč Mateřské
školy Slatiňany pro rok 2006 z důvodu zafinancování nově zřizovaných úklidových komor
následovně :
a) na opravy a údržbu
354 000,- Kč
b) na provoz
988 700,- Kč
o) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního grantu č. OŠMS/2006/0305 z rozpočtu
Pardubického kraje na podporu sportu a volnočasových aktivit v roce 2006
p) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města – Kiosek občerstvení na parkovišti
u hřebčína ve Slatiňanech:
1) Stavební a pece spol. s r. o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim
2) IFASO Chrudim, Stavební s. r. o., Poděbradova 329, 537 01 Chrudim
3) Česká Stavební Huť, Sečská 149, 538 21 Slatiňany
4) SILAK CHRUDIM s. r. o., 538 36 Žumberk 18
5) Stavební společnost Dušánek – Beran s. r. o., Ke Hřišti 1097, 537 01
Chrudim VI
q) pozvání ředitele ZUŠ Petra Šotty a projektanta Ing. arch. Řeřuchy na příští schůzi rady
města
r) vypovězení smlouvy s VLTAVA – LABE - PRESS, a.s. odštěpný závod divize Východ
Kladská 17 Hradec Králové do konce května.
s) vydavatele Ozvěn Slatiňan PORS s.r.o. Školní náměstí 11 Chrudim.
3. Neschvaluje:
a) uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 566/11 o výměře 100 m2 v kat.
území Slatiňany ve znění zprávy č. 2/79
4. Zrušuje:
a) usnesení č. 76/2006 ze dne 12. 4. 2006 ve věci schválení záměru pronájmu části
pozemkové parc. č. 566/11 o výměře cca 100 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy
č. 2/79.
5. Projednala:
a) hospodaření Města Slatiňany za 1. čtvrtletí 2006

6. Ukládá:
a) řediteli Základní školy Slatiňany zdůvodnit, proč nevyužil všechny zákonné možnosti ve
věci zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností.

7. Navrhuje:
a) jednat o převedení všech sportovišť TJ Spartak Slatiňany do majetku města.
8. Pověřuje:
a) starostu města jednat s Pardubickým krajem ve smyslu právního rozboru advokátky města
Slatiňany dle bodu č. II. Není-li vzájemné vydání plnění dobře možné nebo neúčelné,
připadá v úvahu náhradní peněžité plnění. Tzn., že ten, kdo se bezdůvodně obohatil musí
vydat toto plnění tomu, na jehož úkor se obohatil. Kraj by tedy převedl inkasovanou kupní
cenu na účet města a nemovitost by zůstala ve vlastnictví třetí osoby.Takové řešení
předpokládá dohodu kraje s městem a její schválení zastupitelstvem.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

