USNESENÍ
Rady města Slatiňany
ze 80. schůze konané dne 16. prosince 2020
Rada města Slatiňany:
1063/80/2020/RMS
schválila rozšířený program jednání o bod č. 3. NKP SZ Slatiňany – Oprava ohradních zdí, č.
4. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Komunikační strategie a Vizuální identita
města“ a č. 5 Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací řízených
městem Slatiňany
1064/80/2020/RMS
schválila 28. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 v příjmové
části na 89.183.611,38 Kč (dorovnáno financováním příjmů 27.128.045,22 Kč) a ve výdajové
části 114.771.756,60 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-)
znění zprávy č. 1/80
1065/80/2020/RMS
1. schválila vypsání výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:
„Generel dopravy a parkování“, ve znění zprávy č. 2/80.
2. schválila výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého
rozsahu na služby s názvem: „Generel dopravy a parkování“, ve znění zprávy č. 2/80.
3. pověřila k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek v řízení
o zadání veřejné zakázky s názvem: „Generel dopravy a parkování“ komisi ve složení:
Ing. Stanislav Šťastný, Ing. Václav Hoffman, Mgr. Milan Chalupník a náhradníci: MVDr.
Ivan Jeník, Eva Esserová, Ing. Martin Lipenský, ve znění zprávy č. 2/80
1066/80/2020/RMS
souhlasí s opravou ohradních zdí SZ Slatiňany v celém rozsahu (úsek A, B i C) dle
předložené projektové dokumentace zpracované Projektovým atelierem pro architekturu a
pozemní stavby, s.r.o., bez podmínek
1067/80/2020/RMS
1. schválila vypsání výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:
„Komunikační strategie a Vizuální identita města“, ve znění zprávy č. 4/80
2. schválila výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého
rozsahu na služby s názvem: „Komunikační strategie a Vizuální identita města“, ve znění
zprávy č. 4/80
3. pověřila k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek v řízení
o zadání veřejné zakázky s názvem: „Komunikační strategie a Vizuální identita města“
komisi ve složení:
MVDr. Ivan Jeník, Ing. Vít Steklý, Renata Maryšková, Kamila Picpauerová, Ing. Petr
Kolek a náhradníci: Ing. Stanislav Šťastný, Ing. Vladimír Rašín, Mgr. Milan Chalupník,
Mgr. Bc. Daniel Vychodil, Veronika Novotná ve znění zprávy č. 4/80
1068/80/2020/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 r. 2020 ve znění zprávy č. 5/80
1069/80/2020/RMS
souhlasila se zveřejněním informací o Tříkrálové sbírce na internetových stránkách města
Slatiňany
1070/80/2020/RMS
1. pověřila paní Kamilu Picpauerovou, členku zastupitelstva, užíváním závěsného znaku dle
§ 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, při
občanských obřadech
2. pověřila paní Kamilu Picpauerovou, členku zastupitelstva, přijímat prohlášení
snoubenců o vstupu do manželství a podepisovat protokol o uzavření manželství
v souladu s § 11, odst. 1, psím a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů v souladu s §
657 odst. 1 a § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
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