USNESENÍ
Rady města Slatiňany
z 65. schůze konané dne 17. června 2020
Rada města Slatiňany:
838/65/2020/RMS
schválila rozšířený program jednání o bod č. 4. Směrnice o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
839/65/2020/RMS
schválila na základě § 122 odst. 2) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb.,
poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Slatiňany, ředitelce Školní jídelny
Slatiňany, řediteli Základní umělecké školy Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za
splnění mimořádných pracovních úkolů v I. pololetí r. 2020 ve znění zprávy č. 1/65
840/65/2020/RMS
1. schválila nabytí práva ze služebnosti inženýrské sítě, která bude zřízena do části
pozemkové parcely č. 113/12 v kat. území Škrovád, a to ve prospěch inženýrské sítě
(kanalizačního řadu), spočívající jednak v právu vlastníka inženýrské sítě provozovat,
udržovat a opravovat na předmětném (služebném) pozemku kanalizační řad (tj. panující
věc) a v právu vlastníka inženýrské sítě vstupovat a vjíždět na služebný pozemek po
nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem provedení kontroly, údržby nebo oprav
panující věci nebo její části, ve znění zprávy č. 2/65
2. schválila uzavření smluv o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení služebnosti
inženýrské sítě a dohod o podmínkách provedení stavby a konkrétních smluv o
bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemkové parcely č. 113/12
v kat. území Škrovád, a to s manžely F, manžely K, a JH, ve znění zprávy č. 2/65
841/65/2020/RMS
odložila bodu č. 3 Zajištění provozu sběrného dvora a s tím spojené zajištění zpětného odběru
elektrozařízení na příští jednání Rady města
842/65/2020/RMS
vydala vnitřní směrnici č.j. MěÚSl/00007/2020/SME o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu ve znění zprávy č. 4/6
843/65/2020/RMS
schválila zapůjčení vozidla Renault SDH Slatiňany na dny 17.7.2020 a 25.7.2020 na odvoz
materiálu pro zajištění tábora mladých hasičů v obci Krucemburk
844/65/2020/RMS
doporučila rozšíření programu zastupitelstva o bod č. 19/9 Ukončení smlouvy
845/65/2020/RMS
schválila čerpání z Rezervního fondu Mateřské školy Slatiňany k zakoupení lehátek a matrací
846/65/2020/RMS
vzala na vědomí informaci o přijímacím řízení do Mateřské školy Slatiňany
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