USNESENÍ
ze 49. schůze rady města Slatiňany
ze dne 6. června 2016
Rada města Slatiňany
644/49/2016/RMS
schválila návrh programu 49. schůze rady města Slatiňany
645/49/2016/RMS
schválila na základě § 122 odst. 3) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., poskytnutí mimořádné
odměny ředitelce Školní jídelny Slatiňany, řediteli Základní umělecké školy Slatiňany a
řediteli Základní školy Slatiňany za splnění mimořádných pracovních úkolů v I. pololetí
r. 2016 ve znění zprávy č.1/49
646/49/2016/RMS
rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu na pozemkovou parc. č. 419/3 o výměře 375 m 2 v kat.
území Slatiňany (na sekání trávy) za pachtovné ve výši 0,60 Kč/m 2/rok, ve znění zprávy č.
2/49
647/49/2016/RMS
1) schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Svoz směsného
komunálního odpadu z města Slatiňany v roce 2017“, ve znění zprávy č. 3/49
2) schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Svoz směsného komunálního
odpadu z města Slatiňany v roce 2017“, ve znění zprávy č. 3/49
3) schválila společnosti, které budou osloveny výzvou k podání nabídky a prokázání
kvalifikace, a to:
1. AVE CZ odpadové hospodářství s. r.o., IČ: 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a Praha 2,
2. Technické služby Chrudim 2000, spol s r. o., IČ: 25292081, se sídlem Sečská 809,
Chrudim
3. Marius Pedersen a. s., IČ: 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
ve znění zprávy č. 3/49
4) jmenovala členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání
obálek a posouzení kvalifikace ve složení: MVDr. Ivan Jeník, Ing. Petr Kolek, Ing. Josef
Prokš, Mgr. Libuše Němcová a Bc. Petra Víšková, ve znění zprávy č. 3/49
5) jmenovala náhradníky hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro
otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve složení: Vítězslav Kolek a Ing. Vladimír Rašín,
ve znění zprávy č. 3/49
648/49/2016/RMS
schválila:
a) Účetní závěrku Základní školy Slatiňany za rok 2015
b) Účetní závěrku Mateřské školy Slatiňany za rok 2015
c) Účetní závěrku Školní jídelny Slatiňany za rok 2015
d) Účetní závěrku Základní umělecké školy Slatiňany za rok 2015
649/49/2016/RMS
doporučila zastupitelstvu města schválit program 11. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
po stažení bodu č. 5 a 6.
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650/49/2016/RMS
schválila žádost svazu chovatelů Shagya Araba ČR z.s. o adresu sídla organizace v našem
objektu Vrchlického 49 č.p. (Modela)
651/49/2016/RMS
schválila umístění a instalaci informačního panelu Národního hřebčína Kladruby nad Labem,
s.p.o., na pozemku parc.č. 686/2 v kat. území Slatiňany a to za podmínky splnění potřebných
náležitostí
652/49/2016/RMS
schválila odstranění porostů jalovců u vodní nádrže u nádraží v Nádražní ulici ve Slatiňanech
za podmínky realizace projektu parkové úpravy této lokality

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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