USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 31/2011
konané dne 21. listopadu 2011
Rada města Slatiňany:
446/31/2011/RMS
schválila rozšířený návrh programu 31. schůze rady města Slatiňany
447/31/2011/RMS
projednala návrh rozpočtu města Slatiňany na rok 2012 a doporučila zastupitelstvu města jej schválit
448/31/2011/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro výběr zhotovitele na zakázku města – Klimatizace do 5. oddělení a
záloţní zdroje do MŠ Slatiňany:
Elektro Pešek, s. r. o., T. G. Masaryka 121, 538 21 Slatiňany ve znění zprávy č. 2/31.
2. uložila ředitelce MŠ Slatiňany uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města – Klimatizace do 5. oddělení a
záloţní zdroje do MŠ Slatiňany se společností Elektro Pešek, s. r. o., T. G. Masaryka 121, 538 21
Slatiňany za podmínky zajištění financování akce ve znění zprávy č. 2/31
449/31/2011/RMS
schválila pouţití části investičního fondu MŠ Slatiňany ve výši odpisů za 1-11/2011 v celkové výši
70.440,- Kč na financování další etapy vytápění pomocí klimatizace v rozšířeném V. oddělení budovy
MŠ Slatiňany ve znění zprávy č. 3/31
450/31/2011/RMS
1. schválila uzavření dodatku č. 3 Mandátní smlouvy uzavřené dne 13. 10. 2009 se společností ERV s.r.o.
Náměstí čs. armády 37, 551 01 Jaroměř, kde se mění:
- vynětí bodu 1.1.2 (organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby)
- vynětí bodu 4.2 o úplatě a fakturaci za tuto činnost
2. pověřila uzavřením dodatku č. 3 Mandátní smlouvy uzavřené dne 13. 10. 2009 se společností ERV
s.r.o. Náměstí čs. armády 37, 551 01 Jaroměř starostu města MVDr. Ivana Jeníka
3. schválila uzavření Mandátní smlouvy č. 0192011 se společností STILT PROJECTS, s. r. o., Ţelezniční
469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice na organizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby
„Splašková kanalizace Trpišov“
4. pověřila uzavřením Mandátní smlouvy č. 0192011 se společností STILT PROJECTS, s. r. o.
Ţelezniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice na organizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele
stavby „Splašková kanalizace Trpišov“ starostu města MVDr. Ivana Jeníka
451/31/2011/RMS
1. projednala příspěvek pana Jaroslava Korečka do Ozvěn.
2. uložila Mgr. Danielu Vychodilovi a Mgr. Milanu Chalupníkovi připravit stanovisko rady města
Slatiňany k příspěvku pana Jaroslava Korečka do Ozvěn.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

