USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 45/2008
konané dne 29. července 2008
Rada města Slatiňany:
676/45/2008/RMS
schválila přítomnost vedoucího HSO p. ing. Vladimíra Rašína na schůzi rady města
Slatiňany.
677/45/2008/RMS
schválila rozšířený program jednání
678/45/2008/RMS
1.jmenovala komisi pro vyhodnocení pořadí nabídek peněžních ústavů pro úvěr na
financování IV. etapy kanalizace ve Slatiňanech ve složení:
MVDr. Ivan Jeník, Ing. Jiří Hodic a Ing. Vladimír Rašín ve znění zprávy č. 1/45.
2. vzala na vědomí doporučení komise pro vyhodnocení pořadí nabídek peněžních ústavů pro
úvěr na financování IV. etapy kanalizace ve Slatiňanech
3. schválila pořadí peněžních ústavů pro poskytnutí úvěru na financování IV. etapy
kanalizace:
1. Komerční banka, a.s.,
2. ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna
3. Česká spořitelna, a.s.
4. uložila HSO požádat KB o předložení návrhu úvěrové smlouvy a předložit tento návrh
ke schválení ZMS ve znění zprávy č. 1/45.
679/45/2008/RMS
1. schválila dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby a
podmínky pro používání výplatních strojů mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21
Slatiňany, IČ: 00270920 a Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,
IČ: 47114983 ve znění zprávy č. 2/45.
2. pověřila uzavřením dohody o přijímání o používání výplatního stroje k úhradě cen za
poštovní služby a Podmínek pro používání výplatních strojů mezi městem Slatiňany,
Městským úřadem, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany IČ: 00270920 a Českou poštou, s. p.,
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983 starostu MVDr. Ivana Jeníka.
680/45/2008/RMS
uložila MěÚ vyzvat k předložení nabídky na dodávku osobního automobilu Škoda
Autoprodej Dukla, s.r.o. Pardubice, Autoprodej Dryml, a.s. Pardubice a Autocentrum Mercia,
a.s. Chrudim ve znění zprávy č. 3/45.
681/45/2008/RMS
vzala na vědomí usnesení č.j. ORCR-801-13/TČ-2008-70-DV Policie ČR ze dne 14. 7. 2008,
tj. odložení věci podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení, kterého se měl
dopustit neznámý pachatel neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní
stíhání dle § 160 trestního řádu (požár domu č. p. 92, Staré náměstí Slatiňany
dne 16. 5. 2008).

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

