USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 42/2008
konané dne 28. května 2008
Rada města Slatiňany:
623/42/2008/RMS
schválila rozšířený návrh programu
624/42/2008/RMS
schválila převod části rezervního fondu ZŠ Slatiňany ve výši 350.000,- Kč do investičního
fondu ZŠ Slatiňany na financování plynofikace přístavby Základní školy Slatiňany ZŠ
ve znění zprávy č. 1/42
625/42/2008/RMS
1. schválila prominutí nájemného v bytě v 1. patře domu č. p. 92 na Starém náměstí
ve Slatiňanech z důvodu požáru domu, v období od 16. 5. 2008 do doby, kdy bude možné byt
opět užívat
2. schválila snížení nájemného v bytě v přízemí domu č. p. 92, na Starém náměstí
ve Slatiňanech o 50 % z důvodu požáru domu a následném zhoršení podmínek užívání bytu,
v období od 16. 5. 2008 do doby ukončení oprav v domě
626/42/2008/RMS
1. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností STŘECHY ŠIMON s. r. o. Slatiňany na
provedení stavebních prací – Rekonstrukce domu č. p. 92, Staré náměstí, Slatiňany po požáru
za podmínky zajištění dofinancování ve znění zprávy č. 3/42
2. pověřila uzavřením smlouvy o dílo se společností STŘECHY ŠIMON s. r. o. Slatiňany na
provedení stavebních prací - Rekonstrukce domu č. p. 92 Staré náměstí, Slatiňany po požáru
za podmínky zajištění dofinancování starostu města MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy
č. 3/42
627/42/2008/RMS
1. zřídila na základě ustanovení § 29 (1) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, s účinností od 29. května 2008
a) jednotku sboru dobrovolných hasičů Kunčí
b) jednotku sboru dobrovolných hasičů Škrovád
c) jednotku sboru dobrovolných hasičů Trpišov
2. jmenovala podle § 68 (1) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, s účinností od 29. května 2008
a) velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů Kunčí
b) velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů Škrovád
c) velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů Trpišov
628/42/2008/RMS
doporučila zastupitelstvu města schválit rozšíření programu zasedání
o bod č. 5/11 Záměr prodeje st. parc. č. 51/2 včetně staveb na pozemku postavených
(bytový dům č. p. 92, dvorní bytová stavba k domu č. p. 92 a kolna) v kat. území Slatiňany
a doplnění bodu č. 4/11 – 8. rozpočtové opatření

629/42/2008/RMS
schválila zapůjčení florbalových mantinelů Základní škole Skuteč, Komenského náměstí 150,
Skuteč. Za zapůjčení a převzetí zpět zodpovídá Mgr. Jan Hanuš.
630/42/2008/MRS
schválila způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány k předložení cenové
nabídky na zakázku města - Dodávka a montáž aplikačního serveru pro MěÚ Slatiňany,
informace o zakázce bude zveřejněna na webových stránkách města
631/42/2008/RMS
1. schválila uzavření dodatku k pojistné smlouvě s pojišťovnou Kooperativa, a.s., na pojištění
radaru (živel, odcizení, vandalismus) dle předložené nabídky, na pojistnou hodnotu
76.386,-Kč za roční pojistné ve výši 1.199,- Kč ve znění zprávy č. 8/42
2. pověřila starostu města podpisem dodatku k pojistné smlouvě s pojišťovnou
Kooperativa, a. s., ve věci pojištění radaru (živel, odcizení, vandalismus) dle předložené
nabídky ve znění zprávy č. 8/42
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

