USNESENÍ
z 94. schůze rady města Slatiňany
ze dne 18. prosince 2017
Rada města Slatiňany
1200/94/2017/RMS
schválila rozšířený návrh programu 94. schůze o bod č. 8/2014 Zásady pro organizování
občanských sňatků a ostatních činností v záležitosti kultury
1201/94/2017/RMS
schválila „Smlouvu o poskytování právnických služeb“ společností „Marčišin a partneři,
advokátní kancelář, Gočárova třída 1013, 500 02 Hradec Králové“ ve znění zprávy č. 1/94
1202/94/2017/RMS
vzala na vědomí kontrolu dotací poskytnutých městu Slatiňany v roce 2017 ve znění zprávy
č. 2/94
1203/94/2017/RMS
1. schválila uzavření smlouvy číslo 17 SOP 01 4121356766 o Smlouva o připojení odběrného
elektrického zařízení se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV –
Podmokly, 405 02 Děčín ve znění zprávy č. 3/94
2. pověřila starostu MVDr. Jeníka uzavřením smlouvy 17 SOP 01 4121356766 o Smlouva
o připojení odběrného elektrického zařízení se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín, IV – Podmokly, 405 02 Děčín ve znění zprávy č. 3/94
1204/94/2017/RMS
rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 41/2006 o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení (ve věci úpravy skupin elektrozařízení a povinností kolektivního systému),
a to se společností ELEKTROWIN a. s., IČ: 27257843, se sídlem Michelská 300/60,
140 00 Praha 4, ve znění zprávy č. 4/94
1205/94/2017/RMS
1. schválila Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkové organizace
města Slatiňany
2. schválila Harmonogram hlášení pro příspěvkové organizace města Slatiňany „ve znění
zprávy č. 5/94
1206/94/2017/RMS
schválila upravený odpisový plán na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci Základní
uměleckou školu Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/94
1207/94/2017/RMS
schválila 26. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2017 v příjmové
části na 73.474.130,54 Kč (dorovnáno financováním příjmů 37.746.931,16 Kč) a ve výdajové
části 107.233.561,70 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč) ve znění zprávy
k 26. rozpočtovému opatření č. 7/94
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1208/94/2017/RMS
schválila dodatek k vnitřní směrnici č. 8/2014 RMS. Zásady pro organizování občanských
sňatků a ostatních činností v záležitosti kultury ve znění zprávy č. 8/94
1209/94/2017/RMS
souhlasí s aktualizací územní studie pro lokalitu 27/R – Škrovád jihovýchod, na základě
žádosti společnosti LEONE CZ s.r.o.
1210/94/2017/RMS
1. schválila do tomboly na městský ples 27.1.2018 volné vstupenky pro 2 osoby na plovárnu
města Slatiňany na sezonu 2018 a dvě volné vstupenky na příští ples města Slatiňany
2. schválila uvolnění 5 ks vstupenek na městský ples pro významné sponzory a hosty

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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VÝPIS Z
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z 94. schůze rady města Slatiňany
ze dne 18. prosince 2017
Rada města Slatiňany
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