USNESENÍ
z 25. schůze rady města Slatiňany
ze dne 14. září 2015
Rada města Slatiňany
320/25/2015/RMS
schválila návrh programu 25. schůze rady města Slatiňany
321/25/2015/RMS
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 120.000,- Kč na
výdaje JSDH Slatiňany s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,
IČ 70892822 ve znění zprávy 1/25
322/25/2015/RMS
schválila uzavření Dodatku č. 3 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. 2/2.
323/25/2015/RMS
vzala na vědomí:
1) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-6/2015.
2) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-6/2015.
3) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-6/2015.
4) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-6/2015
324/25/2015/RMS
zrušila výběrové řízení na úpravu kruhového objezdu ve Slatiňanech z důvodu nepředložení
žádné cenové nabídky ve znění zprávy č. 4/25
325/25/2015/RMS
1) zrušila výběrové řízení na realizaci povrchu hřiště v Trpišově ve znění zprávy
č. 5/25.
2) rozhodla vypsat nové výběrové řízení na realizaci povrchu hřiště v Trpišově
(vpichovaný umělý venkovní polypropylénový smyčkový multifunkční koberec) ve znění
zprávy č. 5/25.
326/25/2015/RMS
schválila 17. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2015 v příjmové
části na 55.562.135,75 Kč (dorovnáno financováním příjmů 9.351.673,37 Kč) a ve výdajové
části 60.926.309,12 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy k 17
rozpočtovému opatření č. 6/25.
327/25/2015/RMS
schválila prodloužení intervalu svícení na semaforu u školy na 30-40 sekund.
328/25/2015/RMS
vzala na vědomí pozvánku Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na jednání
regionální sekce členských měst a obcí Pardubického kraje.
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329/25/2015/RMS
schválila záměrem úpravy oplocení u školní zahrady.
330/25/2015/RMS
schválila provedení výměny kabelového vedení pod rekonstruovaným osvětlením a přípojky
osvětlení zároveň s výměnou osvětlení na Škrovádském nábřeží z důvodu jejich havarijního
stavu.
rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavbu – Výměna kabelového rozvodu veřejného
osvětlení na Škrovádském nábřeží, Slatiňany se společností MILAN HAVLÍK s. r. o., Jožky
Jabůrkové 275, 530 09 Pardubice

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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