USNESENÍ
č. 85/2006 Rady města Slatiňany
ze dne 5. září 2006
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) zprávu o dokončených a rozpracovaných akcích za období od 1. 4. – 31. 8. 2006 ve znění
zprávy č. 7/85
b)vyhlášení ředitelského volna dne 29.9.2006 ředitelem Mgr. Danielem Vychodilem
v Základní škole Slatiňany.
2. Schvaluje:
a) rozšířený návrh programu jednání
b) změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2006 v příjmové i výdajové
části na celkovou částku 52.069.600,- Kč ve znění zprávy k 10. rozpočtovému opatření
č.1/85
c) výjimku z počtu dětí v MŠ Slatiňany na dobu neurčitou ve znění zprávy č. 2/85
d) nájemní smlouvu na byt č.12 v DPS Slatiňany s účinností od 6.9.2006
e) ukončení nájemní smlouvy č. 74/2002 o nájmu bytu 1 + 1 č. 2 v domě čp. 823 na Starém
náměstí ve Slatiňanech, dohodou k 18.9.2006
f) uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 1 + 1 , č. 2 v domě čp. 823 na Starém náměstí ve
Slatiňanech, účinností od 19.9.2006
g) záměr pronájmu pozemkových parc. č. 536/3 o výměře 42 m2 a 536/4 o výměře 71 m2
v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 5/85
h) záměr pronájmu části pozemkové parc. č. 649/4 o výměře cca 215 m2 v kat. území
Slatiňany za podmínky neschválení prodeje uvedené nemovitosti, který bude projednán na
zasedání Zastupitelstva města Slatiňany č. 27/2006 dne 20. 9. 2006 ve znění zprávy č. 5/85
i) způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové nabídky na
stavební zakázku města – Oprava veřejného osvětlení v ul. Nádražní ve Slatiňanech ve
znění zprávy č. 6/85
j) pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města – Vodovodní přípojky pro bytové domy
č. p. 525 a 534 Tyršova ul. ve Slatiňanech:
1) INSTAV Hlinsko spol. s r. o., Jungmannova 936, 539 01 Hlinsko
2) OLYMPIA P a P s. r. o., Čáslavská 372, 537 01 Chrudim
3) SILAK CHRUDIM s. r. o., 538 36 Žumberk 18
a uzavření smlouvy o dílo se společností INSTAV Hlinsko spol. s r. o., Jungmannova 936,
539 01 Hlinsko. Zakázka bude zadána a smlouva uzavřena se společností pouze v případě
schválení 10. rozpočtové změny
k) příspěvkové organizaci Mateřské škole Slatiňany realizaci další etapy vytápění
pomocí klimatizace ve III. oddělení mateřské školy.
l) převod finančních prostředků ve výši 118 685,- Kč z rezervního fondu do investičního
fondu MŠ Slatiňany na úhradu nákladů spojených s realizaci další etapy vytápění pomocí
klimatizace v Mateřské škole Slatiňany ve znění zprávy č.10/85
m)dodavatele školních lavic a židlí pro Základní školu Slatiňany firmu Školičky s.r.o. Praha
ve znění zprávy č. 13/85

n) prominutí nájemného z pronájmu nebytových prostor v 1. patře Domu služeb ve
Slatiňanech nájemci-společnosti Geodet a Les, a. s., IČ: 25289187,T. G. Masaryka 771,
Slatiňany za období od 1. 7. 2006 do 30. 9. 2006 jako kompenzaci za opravu a rekonstrukci
předmětných prostor dosavadním nájemcem, a to za podmínky schválení svěření
předmětných nebytových prostor do správy Základní umělecké škole Slatiňany ve znění
zprávy č. 14/85
o) uzavření darovací smlouvy s dárcem - firmou VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9,
zastoupenou JUDr. Miroslavem Boštíkem, předsedou představenstva, Ing. Martinem
Baškem, místopředsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Novotným, místopředsedou
představenstva, na poskytnutí finanční částky ve výši 25 000,- Kč městu Slatiňany na
zakoupení pohonné jednotky k vyprošťovacímu zařízení pro Jednotku požární ochrany
Slatiňany.
3. Neschvaluje:
a) záměr pronájmu části pozemkové parc. č. 316/24 (cesty) o výměře cca 72 m2 v kat. území
Trpišov ve znění zprávy č. 9/85
b) poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného limitu na rok 2006 z limitu,
určeného na mimořádné příspěvky na provoz Linky důvěry Pardubice, zřizované
Pardubickým krajem, organizačně začleněné do struktury Krajské nemocnice Pardubice
jako samostatné oddělení ve znění zprávy č. 12/85.
4. Doporučuje:
a) schválit program 27. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
b) setkání MěÚ Slatiňany s občany v místních částech města uskutečnit až po volbách do
zastupitelstva města.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

