USNESENÍ
ze 44. schůze rady města Slatiňany
ze dne 20. dubna 2016
Rada města Slatiňany
577/44/2016/RMS
schválila rozšířený návrh programu 44. schůze rady města Slatiňany o bod
č. 5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Slatiňany – Řiště splašková kanalizace – 5. Etapa
578/443/2016/RMS
1) schválila nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Realizace
odvodnění křižovatky „T“ ve Škrovádu (dešťová kanalizace):
MIKOSTAV s. r. o., Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec, nabídková cena 85 706,00 Kč
ve znění zprávy č. 1/44
2) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města malého rozsahu –
Realizace odvodnění křižovatky „T“ ve Škrovádu (dešťová kanalizace) se zhotovitelem
MIKOSTAV s. r. o., Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec, ve znění zprávy č. 1/44
579/44/2016/RMS
1) schválila nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Položení nové
dlažby do vstupních prostor a terénní úpravy ve Slatiňanech:
Stavební a pece, spol. s r. o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim, nabídková cena 296 120,15 Kč
ve znění zprávy č. 2/44
2) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města malého rozsahu –
Položení nové dlažby do vstupních prostor a terénní úpravy ve Slatiňanech se zhotovitelem
Stavební a pece, spol. s r. o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim za podmínky zajištění finančních
prostředků ve znění zprávy č. 2/44
580/44/2016/RMS
1) schválila nabídku pro výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Dodávka
povrchu hřiště v Trpišově:
PRECOL s. r. o., 294 74 Předměřice n. Jiz. 74, nabídková cena 234 038,00 Kč ve znění
zprávy č. 3/44
2) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města malého rozsahu – Dodávka povrchu
hřiště v Trpišově se zhotovitelem PRECOL s. r. o., 294 74,Předměřice n. Jiz. 74,
za nabídkovou cenu 234 038,00 Kč ve znění zprávy č. 3/44
581/44/2016/RMS
schválila 8. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2016 v příjmové
části na 56.814.962,72 Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.376.300,- Kč) a ve výdajové
části 56.203.762,72 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy
k 8 rozpočtovému opatření č. 4/44
582/44/2016/RMS
rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Slatiňany – Řiště splašková kanalizace –
5. Etapa ve znění zprávy č. 5/44
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583/44/2016/RMS
1) schválila přidělení individuální finanční dotace ve výši 3.000,- Kč na koncert na zámku ve
Slatiňanech
2) schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč na koncert na zámku
ve Slatiňanech
584/44/2016/RMS
vzala na vědomí projekt Mateřské školy Slatiňany, který byl vybrán a podpořen částkou
50.000,-Kč. Tato částka bude použita k rozšíření odborných znalostí další pedagogické
pracovnice v oblasti logopedické prevence a nákupu moderních pomůcek a literatury.
585/44/2016/RMS
jmenuje v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č.
54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ve znění pozdějších
předpisů, konkursní komisi pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
příspěvkové organizace Školní jídelna Slatiňany, okres Chrudim Školská 523, 53821
Slatiňany dle předloženého návrhu ve složení:
Předseda komise: Vítězslav Kolek - člen určený zřizovatelem
Ostatní členové:
Ing. Josef Prokš
člen určený zřizovatelem
Ing. Jan Černý
člen, zástupce za ČŠI
Bc. Vladimír Štefančík člen, zástupce za Krajský úřad
Alena Salaquardová
člen odborník v oblasti státní správy
Irena Daňková
člen, jiný zaměstnanec školského zařízení

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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