USNESENÍ
č. 2/2018 Rady města Slatiňany
ze schůze konané dne 12. listopadu 2018
Rada města Slatiňany:
26/2/2018/RMS
schválila program jednání
27/2/2018/RMS
pověřuje starostu města MVDr. Ivana Jeníka schvalováním kácení suchých dřevin rostoucích
mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Slatiňany a podáváním žádostí o povolení kácení
suchých dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Slatiňany, ve znění
zprávy č. 1/2
28/2/2018/RMS
1. schválila výjimku z vnitřní směrnice č. MěÚSl/SME/03/2018, o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, ve znění zprávy č. 2/2
2. schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Odstranění 51 ks stromů v havarijním stavu
v aleji Kaštanka ve Slatiňanech podzim 2018“ se společností Zahrada Harta s.r.o.,
IČ 28774990, Voštice č.p. 129, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění
zprávy č. 2/2
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem smlouvy o dílo na akci „Odstranění 51 ks
stromů v havarijním stavu v aleji Kaštanka ve Slatiňanech podzim 2018“ se společností
Zahrada Harta s.r.o., IČ 28774990, Voštice č.p. 129, Litomyšlské předměstí, 566 01
Vysoké Mýto, ve znění zprávy č. 2/2
29/2/2018/RMS
pověřila starostu města Slatiňany MVDr. Ivana Jeníka schvalováním přijímání darů pro
příspěvkové organizace zřízené městem Slatiňany do výše hodnoty daru 20.000,- Kč
za podmínky, pokud s přijetím daru nevzniknou městu ani příspěvkové organizaci náklady
nepřiměřené k výši daru ve znění zprávy č. 3/2
30/2/2018/RMS
schválila 23. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2018 v příjmové
části na 75.058.415,73 Kč (dorovnáno financováním příjmů 10.217.400,- Kč) a ve výdajové
části 77.650.315,73 Kč (dorovnáno financováním výdajů 7.625.500,- Kč) ve znění zprávy
č. 4/2
31/2/2018/RMS
souhlasí s výměnou 4 lamp veřejného osvětlení umístěných v zámeckém parku, které jsou
v majetku města, za historické lampy
32/2/2018/RMS
bere na vědomí nabídku Českého červeného kříže na „Omalovánky první pomoci“
33/2/2018/RMS
schválila žádost o dočasné umístění do domu s Pečovatelskou službou ve Slatiňanech

34/2/2018/RMS
pověřila starostu města k jednání s Recyclingem o požadavku úpravy otevírací doby
od 1.4. – 31.10. a to ve středu do 18:00 hod
35/2/2018/RMS
schválila pokácení 1 ks borovice černé na pozemku parc. č. 78/4 v k.ú. Slatiňany v rámci
akce „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany“ za podmínek realizace akce
36/2/2018/RMS
bere na vědomí termín lednového zastupitelstva a to 16.1.2019
37/2/2018/RMS
pověřila Mgr. Milana Chalupník k prověření možnosti opravy stávající meteorologické
stanice u základní školy

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

