USNESENÍ
Rady města Slatiňany
ze 62. schůze konané dne 8. června 2020
Rada města Slatiňany:
819/62/2020/RMS
schválila program jednání
820/62/2020/RMS
schválila návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do III. kategorie –
Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa „od klapačky k vodárně“
v souladu s Vnitřní Směrnicí č. j.: MěÚSl/00006/2019/RAD ve znění zprávy č. 1/62
821/62/2020/RMS
schválila návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu spadající do III. kategorie – Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve
Slatiňanech – I. etapa „od klapačky k vodárně“ v souladu s Vnitřní Směrnicí č.j.:
MěÚSl/00006/2019/RAD ve znění zprávy č. 2/62
822/62/2020/RMS
schválila bezplatné používání Společenského domu č.p. 287 ul. Tyršova, Slatiňany spolkem
„TY – Já – tr Slatiňany z.s. v měsících červnu a září 2020 v termínech:
Pondělí: 17:30-19:30
Úterý: 17:00-20:00
Středa: 17:00-19:00
Čtvrtek: 15:00-17:00
Pátek: 15:30-19:30
ve znění zprávy č. 3/62
823/62/2020/RMS
1. projednala návrh na vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Poskytnutí bankovního úvěru
pro město Slatiňany na financování investiční akce „Rozšíření kapacity Základní školy
Slatiňany“ ve znění zprávy č. 4/62
2. schválila
a) Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Poskytnutí bankovního úvěru pro město Slatiňany
na financování investiční akce „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“ ve znění
zprávy č. 4/62
b) zadávací dokumentaci včetně příloh k veřejné zakázce Poskytnutí bankovního úvěru pro
město Slatiňany na financování investiční akce“ Rozšíření kapacity Základní školy
Slatiňany“ ve znění zprávy č. 4/62
3. pověřila k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek v řízení
o zadání veřejné zakázky s názvem: „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“ komisi
ve složení: MVDr. Ivan Jeník, Ing. Vladimír Rašín, Jana Tesařová a náhradníky Ing.
Stanislav Šťastný, Ing. J. Prokš, Hana Hanušová, ve znění zprávy č. 4/62
c) seznam oslovených uchazečů
• Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,
IČ 45317054, dat. schr. 4ktes4w¨
• Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782,
dat. schr. wx6dkif

• Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,150 57 Praha, IČ 00001350,
dat. schr. 8qvdk3s GE
• Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901,
dat. schr. skzfs6u¨
• GE Money Bank, a.s., BB Centrum, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 – Michle,
IČ: 25672720, dat. schr. 3kpd8nk (MONETA Money Bank, a. s., ve znění
zprávy č. 4/62
4. uložila MVDr. Ivanu Jeníkovi, starostovi města, zajistit realizaci přijatého usnesení
ve znění důvodové zprávy č. 4/62
824/62/2020/RMS
1. schválila uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků s obcí Orel, Orel 38, 53821
Slatiňany, za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy 5/62
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Smlouvy o sdružení finančních
prostředků s obcí Orel, Orel 38, 53821 Slatiňany, za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření ve znění zprávy 5/62
825/62/2020/RMS
schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty k pozemkovým parcelám č. 113/12,
č. 113/13 a č. 113/19 v kat. území Škrovád s manžely Farkašovými, , manžely Knotkovými,
Ing. Janem Hodicem a Ing. Tomášem Jehličkou - ve znění zprávy č. 6/62
826/62/2020/RMS
1. zrušila usnesení číslo 749/58/2020/RMS ze dne 20. dubna 2020
2. souhlasí s provozováním platebního terminálu na plovárně ve Slatiňanech od společnosti
KB SmartPay, Worldline Czech republic,s.r.o. Rohanské nábřeží 670/17,
186 00 Praha 8, ve znění zprávy č. 7/62
827/62/2020/RMS
schválila 12. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 v příjmové
části na 86.770.624,38 (dorovnáno financováním příjmů 4.842.800,- Kč) a ve výdajové části
90.073.524,38 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-) ve znění zprávy č. 8/62
828/62/2020/RMS
doporučila zastupitelstvu města schválit program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 9/62
829/62/2020/RMS
schválila zrušení úředních hodin na MěÚ pro seniory
830/62/2020/RMS
rozhodla objednat služby sběrného dvora u firmy Recycling kovové odpady a.s. na dny 18.6.,
19.6., 20.6., 25.6., 26.6. a 27.6. 2020
831/62/2020/RMS
1. vzala na vědomí nutnost zahájení přípravy zadávacích podmínek pro tvorbu nového
webu a jednotlivé vizualizace města
2. pověřila Ing. Víta Steklého přípravou zadávacích podmínek na vytvoření nového webu

832/62/2020/RMS
projednala dopis ředitele Základní školy Mgr.Ivo Mandyse ze dne 3.6.2020 a navrhla jeho
odpověď
833/62/2020/RMS
schválila vypracování „Studie dopravních opatření ZTV lokality 27/R Škrovád – Kunčí“
projektantem dopravních staveb ing. Radomírem Válkou, Projekce DS, Čs. Armády 2362,
53002 Pardubice

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

