USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 32/2007
konané dne 19. prosince 2007
Rada města Slatiňany:
446/32/2007
schválila program jednání
447/32/2007
schválila
1) seznam projektantů, kteří budou osloveni žádostí o předložení cenové nabídky na
vypracování projektové dokumentace
a) chodníku pro pěší na Starém náměstí ve Slatiňanech (mezi ulicemi Raisovou a 30.b.j.
čp. 822 - 825 Staré náměstí ve Slatiňanech )
b) cyklopěší stezky po levém břehu řeky Chrudimky mezi hranicí katastrálního území
Chrudim a železničním přejezdem u bývalého cukrovaru
c) mlatového chodníku pro pěší po pravém břehu řeky Chrudimky mezi ulicí Smetanovo
nábřeží a lávkou u bývalé modely ve znění zprávy č. 1/32.
2) zadání pro vypracování projektů dopravních staveb, uvedených v bodě 1), ve smyslu
zprávy č. 1/32.
448/32/2007
schválila 18. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2007 v příjmové
i výdajové části na celkovou částku 47.033.570,- Kč ve znění zprávy k 18. rozpočtovému
opatření č. 2/32.
449/32/2007
1. schválila použití fondu odměn Základní školy Slatiňany ve výši 10.000,-Kč na mzdu
speciálního pedagoga ve znění zprávy č. 3/32
2. schválila převod části rezervního fondu Základní školy Slatiňany ve výši 17.483,25Kč do
investičního fondu ZŠ pro financování projektové dokumentace na energetické řešení
přístavby ve znění zprávy č. 3/32
450/32/2007
1. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností Technické služby
Chrudim 2000, s. r. o., se sídlem Sečská 809, Chrudim ve věci svozu a likvidace tuhého
komunálního odpadu v roce 2008 ve znění zprávy č. 4/32
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o dílo se společností Technické
služby Chrudim 2000, s. r. o., se sídlem Sečská 809, Chrudim ve věci svozu a likvidace
tuhého komunálního odpadu v roce 2008 ve znění zprávy č. 4/32.
451/32/2007
vzala na vědomí pořízení měřiče rychlosti od fy TEWIKO systems, s.r.o. Liberec za cenu
62.106,-Kč.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

