USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 18/2011
konané dne 13. června 2011
Rada města Slatiňany:
264/18/2011/RMS
schválila návrh programu 18. schůze rady města Slatiňany
265/18/2011/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 1/5
266/18/2011/RMS
schválila na základě § 122 odst. 2) a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., poskytnutí mimořádné odměny
ředitelce Školní jídelny Slatiňany, ředitelce Mateřské školy Slatiňany, řediteli Základní umělecké školy
Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za splnění mimořádných pracovních úkolů v I. Pololetí
r. 2011 ve znění zprávy č. 2/18
267/18/2011/RMS
schválila 9. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2011 v příjmové části na
45.468.517,79 Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.257.300,- Kč) a ve výdajové části 44.733.917,79
Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.991.900,-) ve znění zprávy k 9. rozpočtovému opatření č. 3/18
268/18/2011/RMS
schválila pouţití části investičního fondu Základní umělecké školy Slatiňany ve výši 149.995,- Kč na
financování výměny oken v prostorách výtvarného oboru v čp. 771 Slatiňany, ve znění zprávy č. 4/18
269/18/2011/RMS
schválila přijetí sponzorského daru pro MŠ Slatiňany na projekt Horolezecká stěna ve výši 10.000,- Kč,
od podniku Lesy České republiky, s. p. , ve znění zprávy č. 5/18
270/18/2011/RMS
vzala na vědomí cenovou nabídku od pana Jiřího Zobala, bytem T. G. Masaryka 775, 538 21 Slatiňany
na nátěr okenních rámů a oken na objektu MěÚ Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/18
271/18/2011/RMS
1. schválila nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města – Výměna oken v budově č. p. 771, T. G.
Masaryka, Slatiňany (prostory ZUŠ): PKS MONT, a. s., Brněnská 126/38, 591 39 Ţďár nad Sázavou, ve
znění zprávy č. 7/18
2. uložila řediteli ZUŠ Slatiňany uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města – Výměna oken v budově č. p.
771, T. G. Masaryka, Slatiňany (prostory ZUŠ) se společností PKS MONT, a. s., Brněnská 126/38, 591
39 Ţďár nad Sázavou za podmínky zajištění financování akce ve znění zprávy č. 7/18
272/18/2011/RMS
1. schválila nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města – Stavební úpravy 1. podlaţí MŠ Slatiňany –
pavilon „A“:PLUTO, s. r. o., Novoměstská 960, 537 01 Chrudim, ve znění zprávy č. 8/18
2. uložila ředitelce MŠ Slatiňany uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města – Stavební úpravy 1. podlaţí
MŠ Slatiňany – pavilon „A“ se společností PLUTO, s. r. o., Novoměstská 960, 537 01 Chrudim, za
podmínky zajištění financování akce ve znění zprávy č. 8/18
273/18/2011/RMS
schválila věcný dar 150 kusů vstupenek v hodnotě 7.500,- Kč na plovárnu ve Slatiňanech SK Spartaku
Slatiňany občanské sdruţení, Smetanovo nábřeţí 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 pro účastníky
volejbalového turnaje konaného dne 9. 7. 2011, ve znění zprávy 9/18

274/18/2011/RMS
1. vzala na vědomí informaci o úpadku dluţníka Stavitelství KRRO, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00
Praha 4.
2. rozhodla, ţe pohledávku města za společností Stavitelství KRRO, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00
Praha 4, s nímţ je vedeno insolvenční řízení přihlásí advokátní kancelář JUDr. Jarmila Černá,
Sladkovského 484, 53002 Pardubice v součinnosti s právníkem města hospodářsko-správní odbor
275/18/2011/RMS
vydala zákaz kouření v celém areálu Plovárny města Slatiňany mimo vyhrazené prostory na otevřené
terase před občerstvením, ve znění zprávy č. 11/18
276/18/2011/RMS
schválila změnu provozní doby Pečovatelské sluţby města Slatiňany ve všední dny od 6,00 do 16,00 hod.
s účinností od 1. července 2011
277/18/2011/RMS
vzala na vědomí informaci údrţbě pozemků na sídlišti
278/18/2011/RMS
schválila podání ţádosti Základní školy Slatiňany o zapojení do operačního programu vzdělávání ke
konkurenceschopnosti – projekt „Jsme různí“.
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