USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 73/2009
konané dne 15. června 2009
Rada města Slatiňany:
1008/73/2009/RMS
schválila rozšířený program jednání
1009/73/2009/RMS
stanovila celkový počet zaměstnanců města Slatiňany zařazených od MěÚ Slatiňany
s účinností od 1. července do 30. září 2009 na 37, od 1. října 2009 do 30. listopadu 2009 na 36
a od 1. prosince 2009 do 31. prosince 2009 na 35, ve znění zprávy č. 1/73.
1010/73/2009/RMS
1. projednala hospodaření Města Slatiňany za 1 – 3/2009.
2. vzala na vědomí výsledek hospodaření Města Slatiňany za 1 – 3/2009.
1011/73/2009/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1 – 3/2009.
1012/73/2009/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1 – 3/2009.
1013/73/2009/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1 – 3/2009.
1014/73/2009/RMS
vzala na vědomí výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1 – 3/2009.
1015/73/2009/RMS
odložila projednání plánovací smlouvy na výstavbu části dopravní a technické infrastruktury
v lokalitě Slatiňany ozn. v ÚPO Slatiňany 44/R na příští schůzi rady města Slatiňany.
1016/73/2009/RMS
1. schválila uzavření smlouvy o dílo na vícepráce při provádění stavby „Snížení
spotřeby energie zlepšením tepelně izolačních vlastností školičky – přístavby ZŠ Slatiňany „
se společností s r.o. Lamma Pardubice, Chrudimská 832, 530 02 Pardubice /IČO 275 14 285)
ve znění zprávy č. 8/73
2. uložila řediteli základní školy Mgr. Danielu Vychodilovi uzavřít smlouvu o dílo se
společností s r.o. Lamma Pardubice, Chrudimská 832, 530 02 Pardubice /IČO 275 14 285) na
vícepráce při provádění stavby „Snížení spotřeby energie zlepšením tepelně izolačních
vlastností školičky – přístavby ZŠ Slatiňany“, ve znění zprávy č. 8/73.
1017/73/2009/RMS
1. schválila přijetí sponzorského daru ve výši 35.850,- Kč pro Základní školu Slatiňany na
školu
v přírodě
pro
třídu
2.
B,
ve
znění
zprávy
č.9/73
2. schválila přijetí sponzorského daru ve výši 5.000,- Kč pro Základní školu Slatiňany na
úhradu části nákladů na pedagogického asistenta pro žáka, ve znění zprávy č. 9/73.

1018/73/2009/RMS
doporučila zastupitelstvu města Slatiňany schválit pozměněný program 19. Zasedání
zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1a)/19.
1019/73/2009/RMS
nedoporučila řediteli Základní školy Slatiňany uhradit SK Spartaku Slatiňany předem platbu
nájmu za září 2009 za užívání sportovního areálu.
1020/73/2009
1. schválila pořadí nabídek pro zadání zakázky města –
Stavba chodníku pro pěší na Starém náměstí ve Slatiňanech
1. Miroslav Mucha, Choceň
2. Služby města Pardubice a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice – Bílé předměstí
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku města –
– Stavba chodníku pro pěší na Starém náměstí ve Slatiňanech
1. Miroslav Mucha, Choceň
v případě, že se se společností smlouva neuzavře, bude uzavřena se společností
2. Služby města Pardubice a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice – Bílé předměstí
3. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zakázku města –
– Stavba chodníku pro pěší na Starém náměstí ve Slatiňanech starostu města
MVDr. Ivana Jeníka
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

