USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 88/2014
konané dne 27. ledna 2014
1273/88/2014/RMS
schválila návrh rozšířeného programu 88. schůze rady města Slatiňany
1274/88/2014/RMS
schválila vnitřní směrnici č. 2 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města
Slatiňany ve znění zprávy č. 1/88
1275/88/2014/RMS
1. schválila využití nabídky společnosti ITEAD a.s. Masarykovo náměstí 1484,
530 02Pardubice ke zpracování auditu pojistných smluv ve znění zprávy č. 2/88
2. schválila uzavření smlouvy o poradenské činnosti, zastupování a optimalizaci
pojistných smluv se společností ITEAD, a.s., Masarykovo náměstí 1484, 530 02
Pardubice ve znění zprávy č. 2/88.
3. pověřila uzavřením smlouvy o poradenské činnosti, zastupování a optimalizaci
pojistných smluv se společností ITEAD, a.s., Masarykovo náměstí 1484,
530 02 Pardubice starostu města MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 2/88
1276/88/2014/RMS
vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany ve znění zprávy č. 3/88
1277/88/2014/RMS
vzala na vědomí nabídku společnosti ARCH consulting s.r.o. ve znění zprávy č. 4/88
1278/88/2014/RMS
schválila 2. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2014
v příjmové části na 51.982.600,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.208.100,- Kč)
a ve výdajové části 51.728.200,-Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.462.500,-)
ve znění zprávy k 2. rozpočtovému opatření č. 5/88
1279/88/2014/RMS
schválila Výroční zprávu za r. 2013 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1280/88/2014/RMS
vzala na vědomí seznámení se záznamem z místního šetření v Trpišově.
1281/88/2014/RMS
vzala na vědomí zprávu ohledně zastavení přípravy projektové dokumentace
v Trpišově
1282/88/2014/RMS
1. neschválila skácení 2ks borovic na pp. č. 10/27 v katastrálním území Slatiňany.
2. pověřila MěÚ zjištěním ceny prořezání 2ks borovic na pp. č. 10/27 v katastrálním
území Slatiňany a posouzením smysluplnosti jejich prořezání.
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1283/88/2014/RMS
schválila jarní akci Rádia Blaník v době od 20. 3. 2014 do 19. 4. 2014 na území města.
Jedná se o regionální zprávy
1284/88/2014/RMS
vzala na vědomí kalkulaci využívání sportovišť SK Spartak Slatiňany, o.s. předloženou
ředitelem Základní školy Slatiňany Mgr. Bc. Ivo Mandysem

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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