USNESENÍ
č. 81/2006 Rady města Slatiňany
ze dne 21. června 2006
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) dopis ze dne 20. června 2006 ředitelky Mateřské školy Slatiňany
o rezignaci na funkci ředitelky Mateřské školy Slatiňany ke dni 31.7.2006
b) zpracovaný projekt nástavby bytů na č.p. 771 Slatiňany, nástavbu DPS Slatiňany a úpravy
části veřejného prostranství na Starém náměstí ve Slatiňanech
c) zprávu Ing. Aleše Kubáta o řádné valné hromadě Vodovodů a kanalizací a.s. Chrudim,
konané dne 25. května 2006
d) nabídku na vydávání Ozvěn - firma HITBOX p. Rímský
e) dne 26.6.2006 se koná hlavní líčení u Okresního soudu v Chrudimi – dopravní nehoda,
náklady vzniklé městu Slatiňany byly uhrazeny
f) informace Miloslava Kubína z jednání o dopravní obslužnosti ČD k přípravě GVD
na rok 2007.
2. Schvaluje:
a) rozšířený program jednání
b) dočasné využití sklepní místnosti Společenského domu č. p. 287 v ul. Tyršova ve
Slatiňanech za účelem uskladnění kostýmů tanečního oddělení Základní umělecké školy
Slatiňany ve znění zprávy č. 1/81
c) záměr pronájmu nebytových prostor (sklepní místnosti) o výměře cca 12 m2
Společenského domu č. p. 287 v ul. Tyršova ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 1/81
d) uzavření smlouvy 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 na dobu neurčitou
ve znění zprávy č. 2/81
e) uzavření smlouvy o podnájmu části pozemkové parc. č. 536/1 o výměře cca 308 m2
v kat. území Slatiňany (manipulační plocha sociálního zařízení a občerstvení)
a st. parc. č. 1408 o výměře 32 m2 v kat. území Slatiňany za účelem provozování
sociálního zařízení a občerstvení na dobu neurčitou ve znění zprávy č. 2/81
f) uzavření smlouvy o zajištění provozu sociálního zařízení u hřebčína ve Slatiňanech
na dobu neurčitou za těchto podmínek:
1. poplatek za použití sociálního zařízení bude provozovatelem stanoven do výše max.
5,- Kč
2. dodržení této minimální provozní doby:
- duben a říjen (soboty a neděle) od 9:30 hodin do 16:00 hodin
- květen až září minimálně od 9:00 hodin do 17:00 hodin ve znění zprávy č. 2/81
g) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor stavby „Kiosek-občerstvení“ postavené
na části pozemkové parc. č. 536/1 o výměře 10 m2 v kat. území Slatiňany a pronájmu
zpevněné manipulační plochy umístěné na pozemkové parc. č. 536/1 v kat. území
Slatiňany o výměře 16 m2 za účelem provozování občerstvení na dobu neurčitou
s účinností ode dne následujícího po dni předání dokončené drobné stavby občerstvení
ve znění zprávy č. 2/81

h) zřízení věcného břemena na části pozemkové parc. č. 160/3 o výměře cca 20 m2
v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2 uložit a provozovat na předmětné části pozemku
zařízení veřejného rozvodu elektřiny a v právu přístupu k uvedenému zařízení za účelem
provádění kontroly, údržby a opravy. Náhrada za zřízení věcného břemena je stanovena ve
výši 500,- Kč ve znění zprávy č. 3/81
i) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního grantu č. SR/2006/0347 z rozpočtu
Pardubického kraje na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém
kraji – cyklotrasy a cyklostezky – „ Cyklostezka Chrudim – Slatiňany podél řeky
Chrudimky “
j) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města
„ Cyklostezka Chrudim – Slatiňany podél řeky Chrudimky „:
1. M – SILNICE a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
2. Chládek Tintěra, Pardubice a. s., Zelené předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
3. HOLD s. r. o., Čáslavská 1272, 537 01 Chrudim IV
k) uzavření smlouvy o dílo se společností M – SILNICE a. s..
l) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního grantu č. SR/2006/0346 z rozpočtu
Pardubického kraje na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém
kraji – sociální zařízení související se zvýšením cestovního ruchu – „ Sociální zařízení na
parkovišti u hřebčína ve Slatiňanech „.
m)uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 37/2005 na „ Sociální objekt u parkoviště
vč. zpevněných ploch „.
n) uzavření smlouvy o dílo č. VCES – 4333 na dodávku stavby „ Kanalizace Škrovád III.
etapa – veřejná část domovních přípojek „.
o) Rámcovou dohodu se Svazkem obcí Heřmanoměstecko – Tématické cyklookruhy krajem
Železných hor na území čtyř mikroregionů - s účinností 22. června 2006
p) mimořádné odměny za 1. pololetí r. 2006 ředitelů příspěvkových organizací ve znění
zprávy č. 7/81
q) odložit z programu jednání 26. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany bod.č.13 - Převod
nemovitostí v areálu plovárny ve Slatiňanech
r) doplnění zprávy č. 3 - 26. zasedání Zastupitelstva města ve Slatiňanech
s) řešení zpracovaného projektu nástavby bytů na č.p. 771 Slatiňany, nástavbu DPS ,
Farská 765, Slatiňany, úpravy části veřejného prostranství na Starém náměstí ve Slatiňanech
a zahájení územních a stavebních řízení těchto akcí.
3. Neschvaluje:
a) zhotovení pamětních grafických listů firmou FASTER OK s.r.o., Václavská 1021 Chrudim
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

