USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 2/2014
konané dne 12. listopadu 2014
Rada města Slatiňany
16/2/2014/RMS
schválila návrh programu 2. schůze rady města Slatiňany
17/2/2014/RMS
1)

1)

2)

3)
4)

schválila výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a k prokázání
kvalifikace a seznam společností, které budou obeslány k předložení nabídky na
veřejnou zakázku města „Zajištění svozu a následného využití případně odstranění
směsného komunálního odpadu pro město Slatiňany“ v letech 2015-2016 ve znění
zprávy č. 1/2
ustanovila na základě zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zakázku města „Zajištění
svozu a následného využití případně odstranění směsného komunálního odpadu pro
město Slatiňany“ v letech 2015-2016“ sloučenou komisi pro otevírání obálek
a hodnotící komisi k posouzení a hodnocení nabídek a jmenování jejich členů
ve znění zprávy č. 1/2
stanovila v souladu s § 71 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, že tato hodnotící komise bude současně plnit funkci
komise pro otevírání obálek s nabídkami na danou veřejnou zakázku (komise se
spojenými funkcemi komise pro otevírání obálek a hodnotící komise dále jen již jako
„hodnotící komise“) ve znění zprávy č. 1/2
jmenovala členy hodnotící komise ve složení: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Vítězslav
Kolek, místostarosta, Ing. Josef Prokš, tajemník, Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO
a Bc. Petra Víšková, referentka HSO, ve znění zprávy č. 1/2
jmenovala náhradníky za jednotlivé členy hodnotící komise, a to: Petr Kolek, radní,
Rostislav Meduna, radní, Eva Esserová, investiční technik, Ing. Václav Hoffman,
vedoucí OVŽP a Miloš Víšek, vedoucí údržby, ve znění zprávy č. 1/2

18/2/2014/RMS
schválila zaslání žádosti o stanovisko k odkoupení objektu bývalé Modely včetně
souvisejících pozemků stávajícímu majiteli panu Jaroslavu Strnadovi.
19/2/2014/RMS
vzala na vědomí výsledky dílčího přezkumu hospodaření města Slatiňany v období 1. 1. 2014 – 11.11.2014 konaného dne 10. a 11. 11.2014
20/2/2014/RMS
doporučila pozemek p.č. 822/1 v kat. území Slatiňany (před domem č.p. 12 ve Slatiňanech)
ponechat ve vlastnictví města a zájemcům umožnit jeho pronájem
21/2/2014/RMS
schválila přípravu umístění parkovacích automatů na území města Slatiňany.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

