USNESENÍ
Rady města Slatiňany
ze 135. schůze konané dne 25. července 2022
Rada města Slatiňany:
1441/135/2022/RMS
schválila program jednání
1442/135/2022/RMS
schválila pozvání pana Ivana Hájka – jednatel firmy TIS-CR s.r.o. na jednání rady města
1443/135/2022/RMS
1. rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2021 se společností
MIROS Pardubice a. s., se sídlem Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČ: 275 23 934,
jako dodavatelem akce – Stavba nového veřejného osvětlení a části chodníku v ul.
Švermova, Slatiňany, ve znění zprávy č. 1/135
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne
21. 7. 2021 se společností MIROS Pardubice a. s., se sídlem Hradecká 545, 533 52
Pardubice, IČ: 275 23 934, jako dodavatele akce – Stavba nového veřejného osvětlení
a části chodníku v ul. Švermova, Slatiňany, za podmínky zajištění finančních
prostředků ve znění zprávy č. 1/135.
1444/135/2022/RMS
schválila 18. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2022 v příjmové
části na 83.523.139,37 Kč (dorovnáno financováním příjmů 49.068.964,06 Kč) a ve výdajové
části 110.418.403,43 Kč (dorovnáno financováním výdajů 22.173.700,- Kč) ve znění
zprávy č. 2/135
1445/135/2022/RMS
1. souhlasila se zpětvzetím Odvolání ze dne 1.7.2022 proti rozhodnutí Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru ţivotního prostření a zemědělství, oddělení integrované
prevence, ze dne 17.6.2022, č.j. KrÚ 47441/2022/OŢPZ/Bu ve znění zprávy č. 3/135
za podmínky uzavření dohody o změně maximální kapacity a provozní doby
recyklační linky dle návrhu firmy TIS-CR s.r.o. ze dne 28.6.2022
2. pověřila starostu uzavřením dohody s firmou TIS-CR s.r.o. o změně maximální
kapacity a provozní doby recyklační linky
1446/135/2022/RMS
vzala na vědomí dopis Ing. JR k problematice výjezdu z Medunovy ulice
1447/135/2022/RMS
1. schválila konání akce „Loučení s prázdninami“ v prostoru plovárny dne 27.8.2022
2. stanovila na akce „Loučení s prázdninami“ v prostoru plovárny dne 27.8.2022
jednotné vstupné 10,-Kč za osobu.
1448/135/2022/RMS
1. zrušila bod číslo 1 usnesení rady města číslo 1433/134/2022/RMS ze dne 7. července
2022

2. schválila přípravu výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce s názvem: „Odkanalizování místní části Slatiňany - Kunčí“

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

