USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 5/2010
konané dne 14. prosince 2010
Rada města Slatiňany:
56/5/2010/RMS
schválila návrh rozšířeného programu 5. schůze rady města Slatiňany
57/5/2010/RMS
vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/5
58/5/2010/RMS
vydala
1. vnitřní směrnici č. 4/2010 „Směrnice pro časové rozlišování“
2. vnitřní směrnici č. 5/2010 „ Opravné položky k pohledávkám“
3. vnitřní směrnici č. 6/2010 „Podrozvaha a evidence zpracování přílohy účetní závěrky“
4. vnitřní směrnici č. 7/2010 „Oběh účetních dokladů“, ve znění zprávy č. 2/5
59/5/2010/RMS
odložila projednání bodu 3. Prominutí pohledávek – vytápění společných prostor čp. 724 a 725
Družstevní ulice, Slatiňany na některou z dalších schůzí
60/5/2010/RMS
1. zrušila usnesení č. 1537/110/2010/RMS ze dne 13. 9. 2010 ve věci uzavření smlouvy o dílo na
zpracování Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany se společností ISES, s. r. o., se sídlem M. J.
Lermontova 25, 160 00 Praha 6, ve znění zprávy č. 4/5
2. vzala na vědomí prodloužení Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany, a to do 31. 12. 2012,
ve znění zprávy č. 4/5
61/5/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem
s Domovem sociálních služeb, se sídlem Klášterní 795, Slatiňany, a to ve věci navýšení počtu sběrných
nádob,
ve znění zprávy č. 5/5
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o zapojení do systému
nakládání s komunálním odpadem s Domovem sociálních služeb, se sídlem Klášterní 795, Slatiňany,
ve znění zprávy č. 5/5
62/5/2010/RMS
1. schválila uzavření dodatku č. 03 ke smlouvě o využití programového vybavení – Změna využití
projektu CIS-PAM (Personalistika a Mzdy) mezi městem Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
a firmou PORS software a.s., Na Valech 176, 537 01 Chrudim 2, ve znění zprávy č. 6/5
2. pověřila uzavřením dodatku č. 03 ke smlouvě o využití programového vybavení – Změna využití
projektu CIS-PAM (Personalistika a Mzdy) mezi městem Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
a firmou PORS software a.s., Na Valech 176, 537 01 Chrudim 2, starostu MVDr. Ivana Jeníka
ve znění zprávy č. 6/5
63/5/2010/RMS
1. zmocnila Ing. Vladimíra Rašína, vedoucího hospodářsko správního odboru městského úřadu Slatiňany
k podpisu žádosti o proplacení výdajů dle uzavřené Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ
48133981 (SZIF), regionálním odborem SZIF Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec
Králové ve znění zprávy č. 7/5

2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka k udělení plné moci Ing. Vladimíru Rašínovi, vedoucímu
hospodářsko správního odboru městského úřadu Slatiňany k podpisu žádosti o proplacení výdajů dle
uzavřené Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským
intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ 48133981 (SZIF), regionálním odborem
SZIF Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové ve znění zprávy č. 7/5
64/5/2010/RMS
projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti Generálnímu ředitelství cel,
Budějovická 1387/7, Praha, Michle, 140 96 o bezúplatný převod nemovitého majetku (Celní škola – č.p.
5 v k.ú. Trpišov) do majetku města ve veřejném zájmu, tj. dům s pečovatelskou službou nebo domov pro
seniory
65/5/2010/RMS
projednala a neschválila žádost o poskytnutí příspěvku na provoz Domova svatého Josefa v Žirči –
Nestátní zdravotnické zařízení specializované na péči o nemocné roztroušenou sklerózou
66/5/2010/RMS
vzala na vědomí informaci o odročení soudního jednání nařízeného na 15. 12. 2010 vyrozumění ve věci
žalobce Město Slatiňany, proti žalovanému Stavitelství KRRO s.r.o. o 523.965,-Kč, jednání se odročuje
na neurčito.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

