USNESENÍ
ze 48. schůze rady města Slatiňany
ze dne 30. května 2016
Rada města Slatiňany
622/48/2016/RMS
schválila návrh programu 48. schůze rady města Slatiňany
623/48/2016/RMS
schválila uzavření smlouvy o spolupráci s Ivou Pavlíkovou, ve znění zprávy č. 1/48
624/48/2016/RMS
1) projednala Zápis konkursní komise o průběhu konkursního řízení pro uchazeče/uchazečky
na pracovní místo ředitele/ředitelky Školní jídelny Slatiňany, okres Chrudim
2) jmenovala v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
(na základě konkurzního řízení paní Petru Bergerovou, na pracovní místo ředitelka Školní
jídelny Slatiňany, okres Chrudim a to s účinností od 1. 7. 2016
625/48/2016/RMS
schválila přijetí dotace ve výši 10.000,- Kč na financování akce „Koňské maňáskové divadlo“
od Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 ve znění
zprávy č. 3/48uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na financování akce
„Koňské maňáskové divadlo“ s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice, IČ 70892822 ve znění zprávy č. 3/48
626/48/2016/RMS
schválila zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova
ve Slatiňanech paní Barboře Poslušné, k uspořádání dětské burzy ve dnech 16. – 18. 6. 2016,
a to za cenu 500,- Kč, ve znění zprávy č. 4/48
627/48/2016/RMS
vzala na vědomí:
1) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-3/2016 ve znění zprávy č. 5/48
2) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-3/2016 ve znění zprávy č. 5/48
3) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-3/2016 ve znění zprávy č. 5/48
4) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-3/2016 ve znění zprávy
č. 5/48
5) vzala na vědomí kontrolu souladu zůstatků bankovních účtů se stavem v účetnictví
k 31. 3. 2016 u příspěvkových organizací ZŠ Slatiňany, ZUŠ Slatiňany, a ŠJ Slatiňany
628/48/2016/RMS
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory kulturních aktivit
s Pardubickým krajem č. OŠK/16/22522 ve znění zprávy č. 6/48
629/48/2016/RMS
schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni se žádostí
k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu – Oprava chodníku
v části ulice Medunova, Slatiňany ve znění zprávy č. 7/48
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630/48/2016/RMS
schválila uzavření „Pojistnou smlouvu číslo 0022635335 s Českou podnikatelskou
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8“, ve znění
zprávy č. 8/48
631/48/2016/RMS
1) pověřila s účinností od 1. 6. 2016 člena Zastupitelstva města Slatiňany Ing. Tomáše
Jehličku v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 a § 658 odst. 2, zákona 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství
před matričním úřadem Slatiňany ve znění zprávy č. 9/48
2) stanovila užívání závěsného odznaku dle § 108 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, při občanských obřadech členem Zastupitelstva města
Slatiňany Ing. Tomášem Jehličkou ve znění zprávy č. 9/48
632/48/2016/RMS
schválila 12. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2016 v příjmové
části na 58.432.962,72 Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.046.800,- Kč) a ve výdajové
části 58.492.262,72 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč) ve znění zprávy
k 12. rozpočtovému opatření č. 10/48
633/48/2016/RMS
neschválila odstranění 3 ks jalovce u vodní nádrže u nádraží na pozemku parc. č. 712/16
v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 11/48 a doporučuje odborný prořez
634/48/2016/RMS
trvá na rozhodnutí o umístění klimatizační jednotky pro kadeřnictví v č.p. 21 pod okno
(za plotem) z ulice Vítězství.
635/48/2016/RMS
schvaluje výši vstupného 20,- Kč/osoba na plovárnu města pro účastníky 33. ročníku
volejbalového turnaje pro muže a ženy na den 9. 7. 2016
636/48/2016/RMS
pověřila Mgr. Jana Hanuše k projednání parametrů požadované zvukové aparatury pro
Laskavé večery ve Společenském domě ve Slatiňanech
637/48/2016/RMS
schválila darování 37 kusů betonové dlažby o rozměru 50 cm x 50 cm pro pokládku
okapového chodníku u budovy šaten volejbalového oddílu SK Spartak Slatiňany
638/48/2016/RMS
schválila Klubu český turistů Slatiňany bezplatný pronájem přednáškové místnosti v objektu
Švýcárna dne 17. 6. 2016 od 17.00 do 19.00 hod. pro nekomerční účel - přednášku se křtem
nové knihy „Slovem ke slávě“ autora Mgr.Patrika Ungermanna
639/48/2016/RMS
schválila žádost TJ Sokola Slatiňany o bezplatný pronájem Společenského domu ve
Slatiňanech od 10. 6. 2016 - 14.00 hod. do 12. 6. 2016 - 14.00 hod. při konání Národní
přehlídky sokolských folklorních souborů
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640/48/2016/RMS
schválila zveřejnit záměr pronájmu kiosku u hřebčína ve Slatiňanech
641/48/2016/RMS
schválila text vytýkacího dopisu ředitelce Mateřské školy Slatiňany
642/48/2016/RMS
schválila poskytnutí fin. příspěvku při vydání knihy Anthropoid – pravdivý příběh s centrem
české historie, o.p.s.
643/48/2016/RMS
1) nesouhlasila s finančním příspěvkem pro Památník Lidice na přímou autobusovou linku
Pardubice – Ležáky od 12. dubna 2016 do 29. září 2016 ve výši 5.000,-Kč.
2) doporučila Památníku Lidice, požádat o příspěvek Krajský úřad Pardubického kraje.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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