USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 14/2015
konané dne 30. března 2015
Rada města Slatiňany
155/14/2015/RMS
schválila návrh programu 14. schůze rady města Slatiňany
156/14/2015/RMS
neschválila příspěvek na podporu vzdělávání žákyně, která navštěvuje
ZŠ Na rovině v Chrudimi ve znění zprávy č. 1/14
157/14/2015/RMS
stanovila celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany:
s účinností od 1. 4. 2015 na 40 ve znění zprávy č. 2/14
158/14/2015/RMS
schválila uzavření Pojistné smlouvy číslo 16883563 s ČSOB Pojišťovnou, a.s., člen holdingu
ČSOB, Masarykovo náměstí čp. 1458, Zelené předměstí, 532 18 Pardubice a Dodatku
č.1 k pojistné smlouvě č. 8058 92 4011 s ČSOB Pojišťovnou, a.s., člen holdingu ČSOB,
Masarykovo náměstí čp. 1458, Zelené předměstí, 532 18 Pardubice ve znění zprávy č. 3/14
159/14/2015/RMS
neschválila odkoupení grafického návrhu loga dopravního značení IS 23 Kulturního nebo
turistického cíle – Muzeum Švýcárna Slatiňany ve znění zprávy č. 4/14
160/14/2015/RMS
schválila podání žádosti o povolení kácení 3 ks vrby bílé na pozemku parc. č. 191
v katastrálním území Kunčí ve znění zprávy č. 5/14
161/14/2015/RMS
schválila prominutí pohledávek v souhrnné výši 28.900,- Kč vzniklé neplacením pokut
za provedené přestupky ve znění zprávy č. 6/14
162/14/2015/RMS
rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor o výměře 56 m 2 v budově č. p. 11
(úřadovna) ve Škrovádu se spolkem Riders Club Black Horses Slatiňany z. s., IČ: 02231654,
se sídlem T. G. Masaryka 781, Slatiňany, ve znění zprávy č. 7/14
163/14/2015/RMS
1. vzala na vědomí nabídku pro výběr poskytovatele na zakázku města malého rozsahu na
služby – „Komplexní řešení telefonních, internetových a datových služeb – pevné a mobilní
hlasové a datové služby včetně internetového připojení pro město Slatiňany a jim zřizované
příspěvkové organizace (Základní škola Slatiňany, Mateřská škola Slatiňany,
Školní jídelna Slatiňany)“ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,
140 220 Praha 4 ve znění zprávy č. 8/14
2. rozhodla uzavřít smlouvu na poskytování komplexního řešení telefonních, internetových a
datových služeb – pevné a mobilní hlasové a datové služby včetně internetového připojení pro
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město Slatiňany a jim zřizované příspěvkové organizace (Základní škola Slatiňany, Mateřská
škola Slatiňany, Školní jídelna Slatiňany) se společností Telefónica Czech Republic, a.s.,
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 ve znění zprávy č. 8/14
164/14/2015/RMS
schválila 6. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2015 v příjmové
části na 53.531.100,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.875.000,- Kč) a ve výdajové části
54.418.600,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč) ve znění zprávy
k 6. rozpočtovému opatření č. 9/14
165/14/2015/RMS
doporučila zastupitelstvu města schválit program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 10/14
166/14/2015/RMS
schválila podání odvolání proti Rozhodnutí č.j. RRSV 4243/2015 ze dne 20.3.2015
167/14/2015/RMS
vzala na vědomí žádost ze dne 23.3.2015 - uzavření Mateřské školy Slatiňany ve dnech
13. července - 7. srpna 2015 z důvodu čerpání řádné dovolené
168/14/2015/RMS
vzala na vědomí nabídku projektu ručně Malované mapy s.r.o.
169/14/2015/RMS
vzala na vědomí informaci z výroční schůze SK Spartak Slatiňany, o.s. , která se konala
27. 3. 2015
170/14/2015/RMS
nedoporučila zařadit na jednání zastupitelstva města žádost společnosti IKOV TRADE a.s.
o odprodej vodní nádrže u vlakového nádraží do doby vyřešení záležitosti týkající se
přilehlého vodního toku v souvislosti s údržbou jeho koryta.
171/14/2015/RMS
1. vzala na vědomí jednání valné hromady T. J. Sokol Slatiňany ze dne 13.3.2015 ve věci
prodeje pozemků u sokolovny a mateřské školy ve Slatiňanech.
2. doporučila počkat na vyjádření nadřízených orgánů T. J. Sokol Slatiňany.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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