USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 19/2011
konané dne 22. června 2011
Rada města Slatiňany:
279/19/2011/RMS
schválila návrh programu 19. schůze rady města Slatiňany
280/19/2011/RMS
schválila upravený odpisový plán na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany,
ve znění zprávy č. 1/19.
281/19/2011/RMS
1. schválila uzavření Darovací smlouvy ve výši 20.000,- Kč se společností Vodárenská společnost
Chrudim, a.s., Novoměstská 626, IČ 27484211
2. pověřila uzavřením Darovací smlouvy ve výši 20.000,- Kč se společností Vodárenská společnost
Chrudim, a.s., Novoměstská 626, IČ 27484211 starostu MVDr. Ivana Jeníka
3. svěřila starostovi města působnost rozhodování o uzavírání darovacích smluv, smluv o dílo a smluv o
provedení reklamy souvisejících se získáním peněžních prostředků na provoz plovárny ve Slatiňanech
282/19/2011/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro zadání zakázky města – Dodávka technických prostředků pro antivirové a
antispamové řešení včetně software:
1./ Autocont CZ a.s., Jihlavská 318, HAVLÍČKŮV BROD, 580 01
2./ SECOMSYS s.r.o., secomsys.cz
3./ XANADU a.s., Štrossova 291, PARDUBICE, 530 02
ve znění zprávy č. 8/19
2. rozhodla o uzavření kupní smlouvy na zakázku města – Dodávka technických prostředků pro
antivirové a antispamové řešení včetně software se společností Autocont CZ a.s., Jihlavská 318, 580 01
Havlíčkův Brod, ve znění zprávy č. 8/19.
3. pověřila uzavřením kupní smlouvy na zakázku města – Dodávka technických prostředků pro
antivirové a antispamové řešení včetně software se společností Autocont CZ a.s., Jihlavská 318, 580 01
Havlíčkův Brod, starostu města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 8/19
283/19/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2011 na výměnu střešní krytiny nad sociálním
zařízením a občerstvením na plovárně ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 4/19.
2. pověřila uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. 12/2011 na výměnu střešní krytiny nad sociálním
zařízením a občerstvením na plovárně ve Slatiňanech starostu města MVDr. Ivana Jeníka
ve znění zprávy č. 4/19
284/19/2011/RMS
schválila výjimku z ceníku vstupného na plovárnu města pro účastníky soustředění Sportovního oddílu
volejbalu Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty University Karlovy, Malátova 17, 150 00
Praha 5: vstup na plovárnu města ve dnech od 14. do 26. srpna 2011 na dobu 2 x 30 minut denně za
paušál 100,- Kč/ osobu po celou dobu pobytu, ve znění zprávy č. 5/19
285/19/2011/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu ev. č. 2011/41524 ve výši 50 000,- Kč z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje z Programu stavební obnovy a restaurování kulturních památek v Pk a
drobných objektů památkového charakteru na rok 2011 – „Oprava oplocení pomníku obětem válek na
návsi ve Slatiňanech – místní části Škrovád“ ve znění zprávy č. 6/19

2. pověřila uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu ev. č. 2011/41524 ve výši 50 000,- Kč
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu stavební obnovy a restaurování kulturních
památek v Pk a drobných objektů památkového charakteru na rok 2011 – „Oprava oplocení pomníku
obětem válek na návsi ve Slatiňanech – místní části Škrovád“ starostu města MVDr. Ivana Jeníka,
ve znění zprávy č. 6/19
286/19/2011/RMS
rozhodla povolit odstranění části ostrůvku se zelení před domem č.p. 76 u místní komunikace ve
Škrovádu při čelním pohledu vlevo směr k návsi v maximální šíři 2m na náklady žadatele. Úprava bude
provedena firmou schválenou městem
287/19/2011/RMS
vzala na vědomí informaci o jednání s Pozemkovým fondem ohledně možnosti převodu části pozemku
pod komunikací p.č. 179/32 k.ú. Slatiňany z majetku pozemkového fondu na město Slatiňany
288/19/2011/RMS
vzala na vědomí „Vyrozumění“ od JUDr. Jarmily Černé, advokátky, která zastupuje město ve sporu se
Stavitelstvím KRRO, s.r.o. U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 o zaplacení 523.965,-Kč, se jednání
nařízené na den 20.7.2011 - nekoná
289/19/2011/RMS
vzala na vědomí informaci ohledně návštěvy partnerské obce ve Švýcarsku Freiensten- Teufen, Rorbas
28. září – 1. října 2011
290/19/2011/RMS
vzala na vědomí jednání s panem Ing. Arch. Milanem Vojtěchem ohledně nesrovnalostí v projektové
dokumentaci
291/19/2011/RMS
vzala na vědomí problematiku údržby účelových komunikací.
292/19/2011/RMS
vzala na vědomí zapojení Základní školy Slatiňany do „Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

MVDr. Ivan Jeník
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