USNESENÍ
Rady města Slatiňany
z 66. schůze konané dne 24. června 2020
Rada města Slatiňany:
847/66/2020/RMS
schválila program jednání
848/66/2020/RMS
schválila přizvání k jednání Mgr. Petra Šottu
849/66/2020/RMS
schválila přizvání k jednání na Radě města Slatiňany konané dne 29.6. pana Ing. Tomáše
Jehličku
850/66/2020/RMS
schválila dle § 124 a § 131 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce příplatek za vedení a
osobní příplatek ředitelce Školní jídelny Slatiňany, ředitelce Mateřské školy Slatiňany,
ředitelům Základní školy Slatiňany a Základní umělecké školy s účinností
od 1. července 2020 ve znění zprávy č. 1/66
851/66/2020/RMS
odložila projednání bodu č. 2. Zajištění provozu sběrného dvora a s tím spojené zajištění
zpětného odběru elektrozařízení na příští zasedání Rady města Slatiňany
852/66/2020/RMS
schválila upravený odpisový plán na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu
Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/66
853/66/2020/RMS
schválila povolení výjimky z počtu dětí v I., II., III., IV. a V. třídě v Mateřské škole Slatiňany
pro školní rok 2020/2021, ve znění zprávy č. 4/66
854/66/2020/RMS
vzala na vědomí informaci o plnění povinné předškolní docházky v Mateřské škole Slatiňany
pro školní rok 2020/2021, ve znění zprávy č. 5/66
855/66/2020/RMS
schválila 14. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 v příjmové
části na 86.770.624,38 Kč (dorovnáno financováním příjmů 27.421.600,- Kč) a ve výdajové
části 112.652.324,38 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-) ve znění
zprávy č. 6/66
856/66/2020/RMS
schválila přidělení individuální finanční dotace ve výši 10.000- Kč panu Mgr. Danielu
Vychodilovi na výtisk a vydání knihy s názvem „Toulky krajinou ticha“ za podmínky
schválení příslušného rozpočtového opatření

857/66/2020/RMS
schválila přijetí sponzorského daru od rodičů dětí Mateřské školu Slatiňany za sběr papíru a
hliníku ve výši 2 268,-Kč pro Mateřskou školu Slatiňany
858/66/2020/RMS
schválila použití toalet a odběr elektrické energie v úřadovně Trpišov pro SDH Trpišov na
den 27.6. 2020 na pořádání akce „Dětský den – vítání léta“
859/66/2020/RMS
vzala na vědomí dopis od starosty Heřmanova Městce – poděkování SDH Slatiňany za
pomoc při povodních
860/66/2020/RMS
vzala na vědomí stanovení příjezdové trasy ke stavbě „Chrudimka, Slatiňany – rekonstrukce
pobřežní zdi pod jezem“ dle přiložené mapky
861/66/2020/RMS
souhlasila, aby v rámci stavby obchvatu města byla v silničním tělese provedena příprava
(osazení chrániček) pro budoucí vedení tlakové kanalizace a vedení datových kabelů z místní
části Kunčí, za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

