USNESENÍ
rady města Slatiňany ze schůze č. 94/2010
konané dne 15. února 2010
Rada města Slatiňany:
1294/94/2010/RMS
schválila program jednání
1295/94/2010/RMS
rozhodla o zahájení zadávacího užšího řízení ve výběrovém řízení na akci
„Rekonstrukce domu č. p. 66 ve Slatiňanech“ ve znění zprávy č. 1/94.
1296/94/2010/RMS
1. schválila podání žádosti o dotaci na kalamitu v roce 2008 prostřednictvím Městských lesů
Chrudim s.r.o. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu z programu rozvoje venkova,
opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí
lesů, podopatření II.2.4.1 obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění
preventivních opatření, ve znění zprávy č. 2/94.
2. zmocnila, zaměstnankyni Městských lesů Chrudim s.r.o., k jednání se Státním
zemědělským intervenčním fondem pro
zajištění potřebných aktivit souvisejících s podáním žádosti o dotaci na kalamitu v roce
2008, ve znění zprávy č. 2/94
3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka k udělení plné moci zaměstnankyni Městských lesů
Chrudim s.r.o., k jednání se Státním zemědělským intervenčním fondem pro zajištění
potřebných aktivit
souvisejících s podáním žádosti o dotaci na kalamitu v roce 2008, ve
znění zprávy č. 2/94
1297/94/2010/RMS
1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5010 9332 ze dne
31. 8. 2009 – Zpracování projektové dokumentace pro akci „Slatiňany – Říště – splašková
kanalizace, dokumentace pro územní řízení“ za podmínky zajištění dofinancování ve znění
zprávy č. 3/94.
2. pověřila uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5010 9332 ze dne
31. 8. 2009 – Zpracování projektové dokumentace pro akci „Slatiňany – Říště – splašková
kanalizace, dokumentace pro územní řízení“ starostu města MVDr. Ivana Jeníka,
za podmínky zajištění dofinancování ve znění zprávy č. 3/94.
1298/94/2010/RMS
schválila 2. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2010v příjmové
části na částku 42.941.900,-Kč (dorovnáno financováním příjmů 6.366.640,-Kč) a ve
výdajové části 44.089.840,-Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.218.700,-Kč) ve znění
zprávy k 2. rozpočtovému opatření č. 4/94.
1299/94/2010/RMS
schválila odpověď společnosti STAVITELSTVÍ KRRO, s.r.o., U Habrovky 247/11, 14000
Praha 4 – Krč ve věci reklamace vady díla v domě č. p. 833, Staré Náměstí, Slatiňany byt č. 2.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

