USNESENÍ
č. 64/2005 Rady města Slatiňany
ze dne 2.11. 2005
Rada města
1. Schvaluje:
a) program jednání
b) uzavření darovací smlouvy s firmou EURO-Šarm, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 222,
739 34 Šenov na poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč ve prospěch SDH
Slatiňany na zakoupení vyprošťovacího zařízení ve znění zprávy č. 2/64
c) změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2005 v příjmové i výdajové
části na celkovou částku 54.364.300,- Kč ve znění zprávy k 12. rozpočtovému opatření
č.3/64
d) Program 21. zasedání zastupitelstva města ve znění zprávy č. 0/21
e) pořadí projektantů pro zadání zakázky: Projektová dokumentace pro přístavbu budovy
ZUŠ Slatiňany
1. AD ateliér Pardubice, Ing.arch. Jiří Řeřucha
2. První stavební Chrudim a.s
3. Ing. Zdeněk Kocián
ve znění zprávy č. 6/64
f) dodatek č.3 k pojistné smlouvě č. 8602625396 ze dne 1.3.2000 s Kooperativou,
pojišťovnou, a.s.
g) změnu vnitřní směrnice č. 4/2005 v čl. 5 bod 3
h) vytápění jednoho oddělení v Mateřské škole Slatiňany pomocí elektrické energie dodavatel ELEKTRO Pešek Slatiňany
i) použití rezervního fondu na modernizaci vytápění jednoho oddělení Mateřské školy
Slatiňany
j) zadání zpracovaní architektonické studie Rozšíření prostor Základní školy ve Slatiňanech
Ing. arch. Miroslavu Stejskalovi
2. Bere na vědomí:
a) rozhodnutí o vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Slatiňany 18.11.2005
3. Ukládá:
a) tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku města za rok 2005 v souladu s platnými předpisy,
seznámit předsedy dílčích inventarizačních komisí se jmenováním do funkce a proškolit je
o způsobu provádění inventur
b) řediteli ZUŠ Slatiňany zadání zakázky a další kroky s tím spojené konzultovat s Radou
města Slatiňany.
4. Jmenuje:
a) hlavní inventarizační komisi (HIK) pro provedení řádné
inventarizace majetku města za rok 2005.
předseda HIK:
MVDr. Ivan Jeník
členové:
Ing. Dagmar Fryšová, Petr Lukáš, Ing. Jiří Hodic,
Miloslava Hejzlarová, Otto Pleninger, Jana Tesařová,
Česalová Dana, Lenka Březinová
5. Pověřuje:
a) HIK stanovit způsob využití případného přebytečného a neupotřebitelného majetku.

6. Projednala:
a) návrh rozpočtu na rok 2006
7. Doporučuje
a) úpravy návrhu rozpočtu na rok 2006 dle diskuse
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

