USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 82/2013
konané dne 18. listopadu 2013
1206/82/2013/RMS
schválila návrh programu 82. schůze rady města Slatiňany
1207/82/2013/RMS
vyhlásila grantová témata pro rok 2014 ve znění zprávy č. 1/82
1208/82/2013/RMS
1) uložila tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku města za rok 2013 v souladu
s platnými předpisy, seznámit předsedy dílčích inventarizačních komisí se jmenováním do
funkce a proškolit je o způsobu provádění inventur.
2) jmenovala hlavní inventarizační komisi (HIK) pro provedení řádné
inventarizace majetku města za rok 2013
předseda HIK: MVDr. Ivan Jeník
členové: Vítězslav Kolek, Mgr. Jan Hanuš, Ing. Josef Prokš, Ing. Vladimír Rašín,
Miloš Víšek, Jana Tesařová, Osinková Ivona, Renata Vondráčková
3) pověřila HIK stanovit způsob využití případného přebytečného a neupotřebitelného
majetku.
1209/82/2013/RMS
1) schválila vnitřní směrnice č. 3/2013 RMS - „Zásady používání výpočetní techniky
a programového vybavení města Slatiňany“ s účinnosti dnem 30. listopadu 2013 ve znění
zprávy č. 3/82
2) ruší vnitřní pokyn – Zásady používání výpočetní techniky a programového vybavení
města Slatiňany č. 3/99 ze dne 22. března 1999 s účinnosti dnem
30. listopadu 2013 ve znění zprávy č. 3/82
1210/82/2013/RMS
schválila upravený odpisový plán na rok 2013 pro příspěvkovou organizaci Základní
školu Slatiňany, ve znění zprávy č. 4/82
1211/82/2013/RMS
1) schválila použití rezervního fondu MŠ do výše 20.000,- Kč na nákup počítače
ve znění zprávy č. 5/82
2 a) neschválila změnu závazných ukazatelů MŠ – investiční dotace ve výši
135.000,- Kč z průlezkového městečka a trampolíny na financování sáňkařského kopce
2 b) schválila změnu závazných ukazatelů MŠ – investiční dotace ve výši
15.000,- Kč, topení do školní kuchyně ve znění zprávy č. 5/82
3) schválila použití investičního fondu MŠ ve výši 67.756,- Kč na vybudování
zpevněných ploch před budovou MŠ ve znění zprávy č. 5/82
1212/82/2013/RMS
vzala na vědomí:
1) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1-9/2013
2) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1-9/2013
3) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1-9/2013
4) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1-9/2013
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1213/82/2013/RMS
neschválila nabídky pro výběr zhotovitele na zakázku malého rozsahu – Realizace akce
„sáňkařský kopec“ v areálu MŠ Slatiňany
1214/82/2013/RMS
schválila 21. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2013
v příjmové části na 52.054.131,61 Kč (dorovnáno financováním příjmů 6.831.800,- Kč)
a ve výdajové části 55.345.931,61 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.540.000,-)
ve znění zprávy k 21. rozpočtovému opatření č. 8/82
1215/82/2013/RMS
1) schválila uzavření Smlouvy č. 12108342 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí se Státním
fondem životního prostředí se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
IČ 00020729 ve znění zprávy č. 9/82
2) pověřila uzavřením Smlouvy č. 12108342 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí se Státním
fondem životního prostředí se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
IČ 00020729 starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 9/82
3) schválila přijetí dotace ve výši 1,281.093,65 Kč od Ministerstva životního prostředí ČR,
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, identifikační
číslo EDS/SMVS 115D212000812 ve znění zprávy č. 9/82
1216/82/2013/RMS
schválila přijetí finančního daru ve výši 20.000,- Kč pro ZŠ Slatiňany na nákup interaktivní
tabule třídy II. B ZŠ Slatiňany, ve znění zprávy č. 10/82
1217/82/2013/RMS
vzala na vědomí výroční zprávu ZŠ Slatiňany za školní rok 2012/2013
1218/82/2013/RMS
uložila řediteli Základní školy Slatiňany předložit na příštím jednání o rozpočtu na rok
2014 novou smlouvu koncipovanou z výpočtu hodin tělesné výchovy
1219/82/2013/RMS
uložila MěÚ připravit zprávu pro zasedání Zastupitelstva města Slatiňany ohledně
možnosti odkoupení objektu „Modela“
1220/82/2013/RMS
schválila bezplatné zapůjčení Společenského domu dne 16.12.2013 pro Základní školu
Slatiňany
1221/82/2013/RMS
pověřila MěÚ jednat o podání žádosti o dotaci na vybudování kompostárny v roce 2013
1222/82/2013/RMS
schválila vybudování zábrany na cyklostezce u železničního přejezdu v ulici
Na Ostrově viz. příloha.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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