USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 68/2013
konané dne 29. dubna 2013
1005/68/2013/RMS
schválila rozšířený návrh programu 68. schůze rady města Slatiňany
1006/68/2013/RMS
schválila 7. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2013 v příjmové části na
50.109.000,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.728.700,- Kč) a ve výdajové části 50.297.700,- Kč
(dorovnáno financováním výdajů 3.540.000,-) ve znění zprávy k 7. rozpočtovému opatření č. 1/68
1007/68/2013/RMS
1. vzala na vědomí zprávu HIK o provedené kontrole vyřazeného majetku, ve znění zprávy č. 2/68
2. vzala na vědomí likvidaci neupotřebitelného majetku, ve znění zprávy č. 2/68
1008/68/2013/RMS
1. schválila nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr dodavatele na stavební zakázku města –
Stavba splaškové kanalizace – úsek od šachty č. 23 – 34 ve Slatiňanech – Říště – stavební společnost ABK –
Pardubice, a.s., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice, ve znění zprávy č. 3/68
2. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební zakázku města – Stavba
splaškové kanalizace – úsek od šachty č. 23 – 34 ve Slatiňanech – Říště, se stavební společností ABK –
Pardubice, a.s., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice, za podmínky zajištění finančních prostředků
ve znění zprávy č. 3/68
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební zakázku města – Stavba
splaškové kanalizace – úsek od šachty č. 23 – 34 ve Slatiňanech – Říště, se stavební společností ABK –
Pardubice, a.s., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice starostu města MVDr. Ivana Jeníka, za podmínky
zajištění finančních prostředků ve znění zprávy č. 3/68
1009/68/2013/RMS
1. vzala na vědomí cenovou nabídku na zakázku malého rozsahu na opravu oplocení u pomníku obětem a
křížku na návsi v Kunčí ve znění zprávy č. 4/68
2. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu na opravu oplocení u pomníku obětem a
křížku na návsi v Kunčí MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 4/68
1010/68/2013/RMS
schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve
Slatiňanech správci Státního zámku Slatiňany, a to ve dnech 3. 5. 2013 – 5. 5. 2013, ve znění zprávy č. 5/68
1011/68/2013/RMS
schválila bezplatné zapůjčení části pozemkové parcely č. 613/1 v k.ú. Slatiňany před zdravotním střediskem a
přilehlém parčíku Mateřské škole Děvčátka Momo, Vrchlického 168, 538 21 Slatiňany, a to dne 11. května
2013 od 14:00 do 17:00 hodin, ve znění zprávy č. 6/68
1012/68/2013/RMS
schválila žádost Sboru dobrovolných hasičů Trpišov o zapůjčení úřadovny za účelem „Pálení čarodějnic“ za
prodejnou, odběr elektrické energie a použití toalet pro dámy. Vše bude uvedeno do stavu, v jakém bylo
zapůjčeno. Úhrada za zapůjčení nebude požadována
1013/68/2013/RMS
vzala na vědomí odpověď partnerským Švýcarským obcím Freienstein – Teufen, Rorbas na pozvání. Návštěva
se uskuteční na podzim 2014
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1014/68/2013/RMS
schválila zhotovení vjezdu na části pozemku p. č. 766 v k.ú. Slatiňany u domu č.p. 740 v ul. Vítězství ve
vlastnictví manželů Peřinových za podmínky zachování stejného typu dlažby. V případě, že město nebude mít
skladem potřebnou dlažbu, zajistí žadatel
1015/68/2013/RMS
schválila způsob opravy cesty Podskála, vyrovnání a doplnění štěrkem a drtí, prolití konstrukční vrstvy se
zadrcením a hutněním a udržovací nátěr.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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