USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 89/2014
konané dne 5. února 2014
1285/89/2014/RMS
schválila návrh rozšířeného programu 89. schůze rady města Slatiňany
1286/89/2014/RMS
1. vzala na vědomí stav majetku, závazků a pohledávek města Slatiňany
k 31. 12. 2013 ve znění zprávy č. 1/89
2. schválila provedení inventur za rok 2013 a výsledky inventarizace majetku,
závazků a pohledávek města Slatiňany k 31.12.2013 ve znění zprávy č. 1/89
1287/89/2014/RMS
schválila způsob zadání, seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek, seznam společností, které budou osloveny se žádostí k předložení cenové
nabídky na stavební zakázku města malého rozsahu – Dokončení chodníku
v ul. Sečská, Slatiňany ve znění zprávy č. 2/89
1288/89/2014/RMS
schválila způsob zadání, seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek, seznam společností, které budou osloveny se žádostí k předložení cenové
nabídky na stavební zakázku města malého rozsahu – Osvětlení přechodů na
ul. T. G. Masaryka, Slatiňany (u radnice) ve znění zprávy č. 3/89
1289/89/2014/RMS
1. schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 201 o poskytnutí investiční dotace
ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 20.4.1998
s Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6,
110 15 Praha 1, IČ 66 00 22 22, ve znění zprávy 4/89
2. pověřila uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 201 o poskytnutí investiční
dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne
20.4.1998 s Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské
náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČ 66 00 22 22 starostu MVDr. Ivana Jeníka
ve znění zprávy 4/89
3. schválila uzavření Dohody o změně smlouvy č. 5071100004-D o poskytnutí dotace
z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů uzavřené dne
29.12.2000 se Státním fondem rozvoje bydlení, Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1,
IČ 70856788 ve znění zprávy 4/89
4. pověřila uzavřením Dohody o změně smlouvy č. 5071100004-D o poskytnutí
dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů
uzavřené dne 29.12.2000 se Státním fondem rozvoje bydlení, Dlouhá 741/13,
110 00 Praha 1, IČ 70856788 starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy 4/89
1290/89/2014/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování realizační projektové dokumentace na
akci „Slatiňany – odkanalizování lokality Říště“, ve znění zprávy č. 5/89
2. pověřila uzavřením smlouvy o dílo na zpracování realizační projektové dokumentace
na akci „Slatiňany – odkanalizování lokality Říště“, starostu MVDr. Ivana Jeníka ve
znění zprávy č. 5/89
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1291/89/2014/RMS
1. vzala na vědomí dopis ze dne 27.1.2014 od ve věci neudržovaného hrobu bývalého
starosty Josefa Holuba a jeho rodiny
2. uložila MěÚ prověřit možnost realizace rekonstrukce neudržovaného hrobu bývalého
starosty Josefa Holuba a jeho rodiny
1292/89/2014/RMS
schválila podání žádosti o grant Oranžové hřiště v Kunčí vyhlášen Nadací ČEZ
1293/89/2014/RMS
vzala na vědomí zprávu ohledně úmrtí občana Slatiňan „Fitiho“, která bude otištěna
v měsíčníku „Ozvěny“
1294/89/2014/RMS
schválila přijetí účelového daru za provedení úklidu ve městě dle potřeby města od firmy
Recycling - kovové odpady a.s., Herrmannova 561, 58301 Chotěboř, pro středisko
Junáka – svaz skautů a skautek, 538 21 Slatiňany
1295/89/2014/RMS
schválila prořezání 2ks borovic v Medunově ulici na pp. č. 10/27 v katastrálním území
Slatiňany a vysázení vhodných kultivarů.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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