USNESENÍ
Rady města Slatiňany
z 123. schůze konané dne 14. března 2022
Rada města Slatiňany:
1269/123/2022/RMS
schválila program jednání
1270/123/2022/RMS
doporučila rozšíření programu 20. zasedání zastupitelstva města Slatiňany o bod č. 12.
Pozemkové úpravy v kat. území Kunčí, Škrovád a Slatiňany
1271/123/2022/RMS
1. zrušila zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení nových webových stránek“
schválenou radou města dne 7. února 2022 usnesením číslo 1224/119/2022/RMS, ve znění
zprávy č. 2/123
2. schválila vypsání výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:
„Pořízení nových webových stránek“, ve znění zprávy č. 2/123
3. schválila výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého
rozsahu na služby s názvem: „Pořízení nových webových stránek“, ve znění zprávy
č. 2/123
4. pověřila k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek v řízení
o zadání veřejné zakázky s názvem: „Pořízení nových webových stránek“ komisi ve
složení: Ing. Vít Steklý, Ing. Jiří Pešek, Bc. Ondřej Samek a náhradníci: Ing. Stanislav
Šťastný, Ing. Vladimír Rašín, Ing. Josef Prokš ve znění zprávy č. 2/123
1272/123/2022/RMS
1. stanovila pracovní skupinu ve složení: MVDr. Ivan Jeník, Ing. Stanislav Šťastný, Ing.
Vít Steklý a Mgr. Milan Chalupník pro jednání se Spartakem
2. pověřila MVDr. Ivana Jeníka k jednání se Spartakem Slatiňany při řešení ubytování
uprchlíků z Ukrajiny.
1273/123/2022/RMS
1. schválila konání veřejné sbírky na pomoc Ukrajině na dobu neurčitou podle zák. č.
117/2001 Sb. o veřejných sbírkách,
2. stanovila podmínky veřejné sbírky na pomoc Ukrajině s tím, že prostředky ze sbírky
budou použity na
a) úhradu nákladů spojených s ubytováním běženců z Ukrajiny na území města
Slatiňany
b) na nákup potravin, hygienických potřeb, oblečení pro běžence z Ukrajiny
ubytované na území města Slatiňany.
3. pověřila Ing. Vladimíra Rašína, vedoucího odboru správního jako osobu oprávněnou
jednat ve věci veřejné sbírky a založit transparentní účet
4. pověřila otevřením pokladniček tajemníka Ing. Josefa Prokše, vedoucí odboru finančního
Hanu Hanušovou a pokladní Ivonu Osinkovou
1274/123/2022/RMS
souhlasila s žádostí pana Ing. Petra Kolka umístění tabulek symbolizujících Velikonoce
v prostoru Třešňovky

1275/123/2022/RMS
stanovila termín otevření plovárny na 10.6.2022

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

