USNESENÍ
č. 80/2006 Rady města Slatiňany
ze dne 12. června 2006
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) převod bytu v domě čp. 70, ul. Vrchlického ve Slatiňanech
b) dopis ředitele ZŠ Slatiňan Mgr. Daniela Vychodila na usnesení RM č. 79/2006
ze dne 24.5.2006 – zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností
c) dopis sdružení lékařů „Zdravotní středisko Slatiňany s.r.o.“
2. Schvaluje:
a) rozšířený program jednání
b) uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 76/2001 o nájmu nebytových prostor (prodejna
v Trpišově) ze dne 19. 10. 2001 ve věci úpravy předmětu nájmu a podmínek úhrady za
dodávky energií ve znění zprávy č. 1/80
c) uzavření smlouvy o zajištění provozu sociálního zařízení u hřebčína ve Slatiňanech
a to na dobu určitou ode dne uzavření smlouvy do 23. 6. 2006 za těchto podmínek:
1. cena za zajištění provozu bude stanovena ve výši 500,- Kč/za stanovenou dobu provozu
2. poplatek za použití sociálního zařízení bude provozovatelem stanoven do výše
max. 5,- Kč
3. dodržení minimální provozní doby sociálního zařízení, a to každý den od 9:00
do 17:00 hodin ve znění zprávy č. 2/80,
d) uzavření smlouvy o podnájmu části st. parc. č. 1408 o výměře 32 m2 (vzniklé oddělením
z pozemkové parc. č. 536/1 v kat. území Slatiňany) a části pozemkové parc. č. 536/1
(zpevněné manipulační plochy u sociálního zařízení) a to na dobu určitou ode dne
uzavření smlouvy do 23. 6. 2006 ve znění zprávy č. 2/80
e) Provozní řád sociálního zařízení na parkovišti u hřebčína ve Slatiňanech ve znění zprávy
č. 2/80
f) na základě žádosti ředitele Základní školy Slatiňany převod finančních prostředků ve výši
110 000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu na úhradu nákladů spojených
s realizací stavebních úprav přízemí hlavní budovy základní školy
g) uzavření darovací smlouvy s dárcem - firmou SAV spol. s r.o. Slatiňany, na poskytnutí
finanční částky ve výši 70 000,- Kč městu Slatiňany na renovaci povrchu chodníků ve
Škrovádě mezi čp. 99 – 101 a povrchu vozovky místní komunikace ve stejném úseku.
h) uzavření 1. dodatku ke Smlouvě č. 41/2006 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
uzavřené dne 30. 3. 2006 se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60,
Praha 4 ve znění zprávy č. 7/80
i) pozvání nové ředitelky Mateřské školy Slatiňany na některou z příštích rad
j) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města: Stavební úprava části bývalého skladu
v hlavní budově základní školy na učebnu, dle předložených nabídek za podmínky
schválení příslušné změny č. 7 rozpočtu města ZM v tomto pořadí:
1. PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s., Tovární 1130, 537 23 Chrudim
2. ONYX S. D. s. r. o., Fáblovka 405, 533 52 Staré Hradiště
k) do programu 26. zasedání zastupitelstva ve Slatiňanech předložit obecný záměr převodu
plovárny
l) uzavření dodatku pojištění s pojišťovnou KOOPERATIVA a.s. ve věci pojištění
sociálního zařízení na parkovišti u hřebčína
m)uzavření pojištění s pojišťovnou KOOPERATIVA a.s. povinné ručení a havarijní pojištění
jednoúčelového stroje traktoru – sekačka HUSQVARNA 210 XP
n) uzavření pojištění se Vzájemnou hasičskou pojišťovnou ve věci pojištění odpovědnosti

zaměstnance – členů SDH Slatiňany
3. Ukládá :
a) příspěvkovým organizacím odvod finančních prostředků z jejich investičních fondů do
rozpočtu zřizovatele ve výši pololetních odpisů r. 2006.
Základní škola Slatiňany
40.857,- Kč
Mateřská škola Slatiňany
33.432,- Kč
Základní umělecká škola Slatiňany
8.892,- Kč
Školní jídelna Slatiňany
115.854,- Kč
Celkem
199.035,- Kč
4. Souhlasí:
a) jako účastník smlouvy o spolupráci na tvorbě, aktualizaci a správě DTTM se zpřístupněním
dat z DTMM takto : s vystavením dat DTMM města včetně svých sítí na webovém portálu
JDTMVČ s výdejem dat DTMM projektantům a geodetům také pro investiční akce jiných
investorů za úhradu manipulačních poplatků
a) s výší poplatku za archivaci a manipulaci s daty ( 1.500 – 2.000 Kč /ha )
b) s použitím vybraných poplatků k údržbě DTMM po odečtení režijních nákladů
5. Jmenuje:
a) v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě
vyhlášeného konkursního řízení ředitelku příspěvkové organizace města Slatiňany –
Mateřské školy Slatiňany s účinností od 1.8.2006.
6. Doporučuje Zastupitelstvu města Slatiňany:
a) schválit Program jednání 26. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy
č. 0/26
7. Pověřuje:
a) starostu jednat o ceně pozemků nabízených Strojírnou Potůček Slatiňany k odkupu
b) Marii Málkovou projednat další otázky rekonstrukce ZUŠ Slatiňany a zrušit pozvání
na 81. schůzi rady města ředitele ZUŠ Slatiňany Petra Šotty
c) MěÚ Slatiňany zrušit pozvání ing. arch. Řeřuchy na 81. schůzi rady města
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

