USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 92/2010
konané dne 20. ledna 2010
Rada města Slatiňany:
1262/92/2010/RMS
schválila rozšířený program jednání
1263/92/2010/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 187/2006 o odstranění odpadů uzavřené
dne 21. 11. 2006 se společností AVE Nasavrky a. s., se sídlem Nasavrky 296,
a to ve věci navýšení cen za odstranění odpadů na skládce v Nasavrkách
ve znění zprávy č. 1/92
2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 187/2006
o odstranění odpadů uzavřené dne 21. 11. 2006 se společností AVE Nasavrky a. s.,
se sídlem Nasavrky 296, a to ve věci navýšení cen za odstranění odpadů
na skládce v Nasavrkách ve znění zprávy č. 1/92
1264/92/2010/RMS
schválila způsob zadání a seznam subjektů, které budou obeslány výzvou k předložení cenové
nabídky na zakázku města na služby: Kompletní administrace projektu – Výběr zhotovitele na
vybudování kanalizace Trpišov, ve znění zprávy č. 2/92
1265/92/2010/RMS
1. projednala a vzala na vědomí stav majetku a závazků města k 31.12.2009
2. schválila provedení inventur a výsledky inventarizace majetku a závazků města
k 31. 12. 2009 ve znění zprávy č. 3/92
1266/92/2010/RMS
vzala na vědomí:
a) výsledky kontrolní a inspekční činnosti v ZŠ Slatiňany za rok 2009
b) výroční zprávu ZŠ Slatiňany za školní rok 2008/2009
1267/92/2010/RMS
1. schválila pořadí nabídek pro zadání zakázky města – Provedení výběrového
řízení na zhotovitele veřejné stavební zakázky „Rekonstrukce domu č. p. 66 ve Slatiňanech
Švýcárna“:
1) Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo, Pivovarská 661, 552 03 Česká Skalice
2) Stavební poradna spol. s r.o. ,Průběžná 48 370 04 České Budějovice ve znění zprávy
č. 5/92.
2. rozhodla o uzavření mandátní smlouvy na zakázku města – Provedení
výběrového řízení na zhotovitele veřejné stavební zakázky „Rekonstrukce domu č. p. 66 ve
Slatiňanech Švýcárna“ se společností Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo, Pivovarská
661, 552 03 Česká Skalice ve znění zprávy č. 5/92.
3. pověřila uzavřením mandátní smlouvy na zakázku města – Provedení
výběrového řízení na zhotovitele veřejné stavební zakázky „Rekonstrukce domu č. p. 66 ve
Slatiňanech Švýcárna“ se společností Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo,
Pivovarská 661, 552 03 Česká Skalice znění zprávy č. 5/92

1268/92/2010/RMS
1. schválila uzavření dodatku č. M01/2010 ke smlouvám o využití programového vybavení –
Projekt: CIS-PAM (Personalistika a Mzdy) a CIS-EMA (Evidence majetku) mezi městem
Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ: 00270920 a firmou PORS software a.s.,
Na Valech 176, 537 01 Chrudim 2, IČ: 25280741 ve znění zprávy č. 6/92
2. pověřila uzavřením dodatku č. M01/2009 ke smlouvám o využití programového vybavení
– Projekt: CIS-PAM (Personalistika a Mzdy) a CIS-EMA (Evidence majetku) mezi městem
Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ: 00270920 a firmou PORS software a.s.,
Na Valech 176, 537 01 Chrudim 2, IČ: 25280741 starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění
zprávy č. 6/92
1269/92/2010/RMS
1. udělila plnou moc JUDr. Jarmile Černé, advokátka v Pardubicích, Sladkovského 484,
zastupování ve věci řešení sporů se společností Stavitelství KRRO s.r.o. týkajících se nároků
z odpovědnosti za vady díla - bytový komplex 30b.j. Staré náměstí-Slatiňany, jakož i nároků
vznesených společností Stavitelství KRRO s.r.o. vůči městu Slatiňany
2. zmocnila starostu MVDr. Ivana Jeníka k udělení plné moci JUDr. Jarmile Černé ,
advokátka v Pardubicích, Sladkovského 484, k zastupování ve věci řešení sporů se
společností Stavitelství KRRO s.r.o. týkajících se nároků z odpovědnosti za vady díla
– bytový komplex 30b.j. Staré náměstí-Slatiňany, jakož i nároků vznesených společností
Stavitelství KRRO s.r.o. vůči městu Slatiňany
1270/92/2010/RMS
vzala na vědomí informaci místostarosty Vítězslava Kolka o kontrolním dnu, týkající se
sanaci skládky v Lukavici.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

