USNESENÍ
č. 83/2006 Rady města Slatiňany
ze dne 2. srpna 2006
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) pohledávku města Slatiňany za Stavitelstvím KRRO, s.r.o. se sídlem U Habrovky 247/11,
140 00 Praha 4 – Krč
b) zprávu o plnění usnesení RM ve znění zprávy pořadové číslo 4/83
c) zprávu o výchovně vzdělávací práci v MŠ Slatiňany za školní rok 2005/2006
d) doručení výpovědi ze Smlouvy č. 47/2003 o nájmu nebytových prostor v 1. patře Domu
služeb č. p. 771ve Slatiňanech, uzavřené dne 18. 3. 2003, od společnosti Geodet a Les a. s.,
T. G. Masaryka 771, Slatiňany ve znění zprávy č. 10/83
2. Schvaluje:
a) program jednání
b) na základě § 3 odst. 5 zákona č. 143/1992 Sb. a dle § 10 písm. b) Nařízení vlády
č. 330/2003 Sb. poskytnutí mimořádné odměny ve znění zprávy č. 3/83
c) nájemní smlouvu na byt č.9 v DPS Slatiňany s účinností od 3.8.2006.
d) výměnu bytu č.12 za byt č.5 v DPS Slatiňany a nájemní smlouvu na byt č.5 s s účinností
od 3.8.2006
e) použití znaku města Slatiňany na plakátech a jiném propagačním materiálu v souvislosti
s konáním 11. ročníku mezinárodního mistrovství Celní správy v cyklistice ve dnech
21.- 23. září 2006 v Kochánovicích
f) změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2006 v příjmové i výdajové
části na celkovou částku 51.697.600,- Kč ve znění zprávy k 8. rozpočtovému opatření
č. 9/83
g) ukončení nájemní smlouvy č. 77/2002 o nájmu bytu 1 + 1 č. 5 v domě čp. 822 na Starém
náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
h) uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1 , č. 5 v domě čp. 822 na Starém náměstí ve
Slatiňanech., s účinností ke dni následujícímu po převzetí bytu městem Slatiňany bez závad
i) ukončení nájemní smlouvy č. 99/2002 o nájmu bytu 3 + 1 č. 6 v domě čp. 825 na Starém
náměstí ve Slatiňanech, dohodou k 21.7.2006
j) ukončení nájemní smlouvy č.103/2002 o nájmu garáže č. 3 v domě čp. 822 na Starém
náměstí ve Slatiňanech, dohodou ke dni 21.7.2006
k) uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 3 + 1 , č. 6 v domě čp. 825 na Starém náměstí ve
Slatiňanech., s účinností od 3.8.2006.
l) uzavření nájemní smlouvy o nájmu garáže č. 3 v domě čp. 822 na Starém náměstí ve
Slatiňanech
m)poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na rok 2006
z limitu, určeného na mimořádné příspěvky, na částečnou úhradu nákladů spojených s jeho
účastí na Mistrovství světa v šachu chlapců do 10ti let v gruzínském Batumi ve výši
Kč 4.000,- ve znění zprávy č. 13/83
n) záměr pronájmu nebytových prostor objektu č. p. 787 (hasičárna) postaveném na st. 1023
v kat. území Slatiňany a části st. parc. č. 1023 (dvora) o výměře cca 170 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 14/83
o) záměr pronájmu nebytových prostor objektu bez č. p. (hasičárna) postaveném na st. parc.
č. 56 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 14/83
p) záměr pronájmu nebytových prostor objektu č. p. 2 (úřadovna) postaveném na
st. parc. č. 16/2 v kat. území Kunčí o výměře 31 m2 (garáž) ve znění zprávy č. 14/83
q) záměr pronájmu nebytových prostor objektu č. p. 11 (úřadovna) postaveném na st. parc.

č. 10/1 v kat. území Škrovád o výměře 74 m2 (2 místnosti-garáž a klubovna + WC) ve
znění zprávy č. 14/83
r) uzavření darovací smlouvy s dárcem - firmou RECYCLING – KOVOVÉ ODPADY a.s.,
sídlo Hermannova 561, 583 01 Chotěboř, na poskytnutí finanční částky ve výši
45 000,- Kč městu Slatiňany na zakoupení pohonné jednotky k vyprošťovacímu zařízení
pro Jednotku dobrovolných hasičů Slatiňany
3. Stanovuje:
a) na základě § 3 odst. 5 zákona č. 143/1992 Sb. s účinností od 1. 8. 2006 plat ředitelce
Mateřské školy Slatiňany ve znění zprávy č. 2/83
4. Neschvaluje:
a) odstranění zpomalovacího prahu v Raisově ulici před domem č.p. 164
5. Pověřuje:
a) vedení MěÚ projednat využití uvolněných prostor s vedením Základní školy Slatiňany a
Základní umělecké školy Slatiňany
b) starostu města jednat o možnostech koupě pozemků od Strojíren Potůček, s.r.o.
Tovární 123, Slatiňany za uvedených podmínek:
vrátnice
objekt vrátnice a zastavěná plocha
do 200 000,-Kč
stavební plocha
do
300,-Kč/m2
parkoviště ( uvnitř závodu)zpevněná plocha)do
400,-Kč/m2
parkoviště před vrátnicí
do
400,-Kč/m2
komunikace
za
1,-Kč/m2
zelený pás
do
150,-Kč/m2
veřejné osvětlení
do
300,-Kč/m

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

