USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 3/2014
konané dne 24. listopadu 2014
Rada města Slatiňany
22/3/2014/RMS
schválila návrh programu 3. schůze rady města Slatiňany
23/3/2014/RMS
1) schválila přidělení finančního příspěvku – grantu ve výši 3.000,- Kč ve znění zprávy č. 1/3
2) schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
– grantu za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 1/3
3) schválila výjimku z pravidel pro přidělování finančních příspěvků grantů z rozpočtu města
Slatiňany ve smyslu změny termínu předložení vyúčtování grantu poskytnutého
paní Janě Sychrovské, dipl. spec., trvale bytem Nýřanská 1495/12, Praha 5, PSČ 153 00
z 15.12.2014 na 23.12.2014 ve znění zprávy č. 1/3
24/3/2014/RMS
vzala na vědomí:
1) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-9/2014.
2) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-9/2014.
3) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-9/2014.
4) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-9/2014.
25/3/2014/RMS
schválila na základě § 122 odst. 3) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., poskytnutí mimořádné
odměny ředitelce Školní jídelny Slatiňany, ředitelce Mateřské školy Slatiňany, řediteli
Základní umělecké školy Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za splnění
mimořádných pracovních úkolů v II. pololetí r. 2014 ve znění zprávy č. 3/3
26/3/2014/RMS
vydala vnitřní směrnici č. 5. “ Inventarizace majetku“
27/3/2014/RMS
1) ukládá tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku města za rok 2014 v souladu s platnými
předpisy, seznámit předsedy dílčích inventarizačních komisí
se jmenováním do funkce a proškolit je o způsobu provádění inventur.
2) jmenovala hlavní inventarizační komisi (HIK) pro provedení řádné
inventarizace majetku města za rok 2014
předseda HIK:
MVDr. Ivan Jeník
členové:
Vítězslav Kolek, Mgr. Jan Hanuš, Ing. Josef Prokš,
Ing. Vladimír Rašín, Miloš Víšek, Jana Tesařová,
Růžičková Lenka, Renata Vondráčková
3) pověřila HIK stanovit způsob využití případného přebytečného
a neupotřebitelného majetku.
28/3/2014/RMS
doporučila Zastupitelstvu města Slatiňany schválit Rozpočet města Slatiňany na rok 2015 a
rozpočtový výhled do roku 2017
29/3/2014/RMS
rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod
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pro objekt č. p. 414 – plovárna Slatiňany ve znění zprávy č. 7/3

30/3/2014/RMS
schválila upravený odpisový plán na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Základní školu
Slatiňany ve znění zprávy č. 8/3
31/3/2014/RMS
stanovila celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany:
- s účinností od 1. 1. 2015 na 34 ve znění zprávy č. 9/3
32/3/2014/RMS
1) schválila zahraniční pracovní cestu starosty města MVDr. Ivana Jeníka do Rakouska
v termínu od 3. do 4. prosince 2014 ve znění zprávy č. 10/3
2) schválila v souladu se zák. č. 262/2006 Sb. a Vyhláškou min. financí č. 354/2013
starostovi města MVDr. Ivanu Jeníkovi kapesné ve výši 36 EUR na zahraniční cestu do
Rakouska v termínu od 3. do 4. prosince 2014 ve znění zprávy č. 10/3
33/3/2014/RMS
schválila 19. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2014 v příjmové
části na 58.315.941,88 Kč (dorovnáno financováním příjmů 7.183.823,45 Kč) a ve výdajové
části 61.235.065,33 Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.264.700,-) ve znění zprávy
k 19. rozpočtovému opatření č. 11/3
34/3/2014/RMS
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 27.744,- Kč
na nákup záchranářských nosítek a kapesní radiostanice s příslušenstvím pro JSDH Slatiňany
s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822
35/3/2014/RMS
vzala na vědomí dopis Jaroslava Strnada ohledně prodejní ceny areálu „Modela“
36/3/2014/RMS
souhlasila s navýšením ceny max. o 10.500,-Kč + DPH na rekonstrukci střechy č.p.11
Škrovád dle předloženého zdůvodnění dodavatele.
37/3/2014/RMS
vzala na vědomí návrh řešení sanace přerušení izolace na č.p. 822 ve Slatiňanech
38/3/2014/RMS
1) vzala na vědomí dopis ředitele Základní školy Slatiňany Mgr. Ivo Mandyse ze dne
20.11.2014
2) schválila přijetí věcného daru od švýcarské partnerské školy
v Rorbasu – Freienstein – Teufenu.
Jedná se o 20 ks počítačů, 20 ks monitorů a 8 laptopů jde o použité zboží.
Náklady spojené s dovozem zařízení budou uhrazeny z rozpočtu školy.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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