USNESENÍ
Rady města Slatiňany
z 45. schůze konané dne 6. ledna 2020
Rada města Slatiňany:
594/45/2020/RMS
schválila program jednání rady
595/45/2020/RMS
schválila uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor a zajištění služeb ve znění zprávy
č. 1/45
596/45/2020/RMS
1. vyhlásila dnem 7. ledna 2020 výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření
bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany
v roce 2020, ve znění zprávy č. 2/45.
2. jmenovala komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města
Slatiňany ve složení:
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO
Ing. Václav Hoffman, vedoucí OVŽP
Renata Vondráčková, referent HSO
Ing. Dagmar Fryšová, člen rady města
ve znění zprávy č. 2/45.
597/45/2020/RMS
schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci Základní školu
Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření.
Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové
organizaci v celkové výši 3.136.000,- Kč, dle rozpisu:
a) na provoz
2.990.000,- Kč
b) na opravy
146.000,- Kč
a investiční dotace v celkové výši 3.013.722,37,- Kč na rekonstrukci kotelny a výměnu oken
v budově ZŠ Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/45
598/45/2020/RMS
1. schválila uzavření smluvních dokumentů na administraci dotace a organizátora
výběrového řízení na akci „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“ se
společností Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, nám. Republiky 12,
530 21 Pardubice za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření a přijetí
smluvních dokumentů o přijetí dotace ve znění zprávy č. 4/45.
2. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka podpisem smluvních dokumentů na
administraci dotace a organizátora výběrového řízení na akci „Rozšíření kapacity
Základní školy Slatiňany“ se společností Regionální rozvojová agentura Pardubického
kraje, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření a přijetí smluvních dokumentů o přijetí dotace ve znění zprávy
č. 4/45.

599/45/2020/RMS
doporučila zastupitelstvu města schválit program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
doplněný o bod „Volba členů výborů“ ve znění zprávy č. 5/45
600/45/2020/RMS
schvaluje zajistit geometrické zaměření a vyhotovení geometrického plánu firmou
GEODETALES Chrudim na pozemku pro rekonstrukci běžeckého oválu v areálu Sportovních
klubů Spartak Slatiňany, z.s. ve Slatiňanech na pozemkové parcele číslo 189/1 v k.ú.
Slatiňany
601/45/2020/RMS
schválila „Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce pergoly na plovárně“
602/45/2020/RMS
schválila „Darovací smlouvu se společností KAVE Bau, s.r.o., IČO: 24135658,
DIČ: CZ24135658 se sídlem K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany
603/45/2020/RMS
schválila pozvání zástupce firmy Recycling kovové odpady a.s. na zasedání Rady města
Slatiňany, které se uskuteční dne 15.1. 2020

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

