USNESENÍ
z 96. schůze rady města Slatiňany
ze dne 31. ledna 2018
Rada města Slatiňany
1227/96/2018/RMS
schválila rozšířený návrhu programu 96. schůze rady města o body
č. 3. Úprava závazných ukazatelů Mateřské školy Slatiňany
č. 4. 2. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018
1228/96/2018/RMS
1. vzala na vědomí stav majetku, závazků a pohledávek města Slatiňany k 31.12.2017
ve znění zprávy č.1/96
2. schválila provedení inventur za rok 2017 a výsledky inventarizace majetku, závazků
a pohledávek města Slatiňany k 31.12.2017 ve znění zprávy č. 1/96
1229/96/2018/RMS
1. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování stravování se Školní jídelnou Slatiňany, Školská
523, 538 21Slatiňany s účinností od 01.02.2018 ve znění zprávy č. 2/96
2. pověřila uzavřením smlouvy o poskytování stravování se Školní jídelnou Slatiňany,
Školská 523, 538 21 Slatiňany starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 2/96
3. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování stravování – formou rozvozu obědů se Školní
jídelnou Slatiňany, Školská 523, 538 21Slatiňany s účinností od 01.02.2018 ve znění zprávy
č. 2/96
4. pověřila uzavřením smlouvy o poskytování stravování – formou rozvozu obědů se Školní
jídelnou Slatiňany, Školská 523, 538 21 Slatiňany MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy
č. 2/96
1230/96/2018/RMS
schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou
školu Slatiňany.
Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené
příspěvkové organizaci v celkové výši 1.158.600,- Kč, dle rozpisu:
a) na provoz 1.039.600,- Kč
b) na opravy a údržbu 119.000,- Kč
1231/96/2018/RMS
schválila 2. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2018 v příjmové
části na 68.387.076,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 1.224.100,- Kč) a ve výdajové části
65.146.776,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.464.400,-) ve znění zprávy
k 2. Rozpočtovému opatření č. 4/96
1232/96/2018/RMS
schválila přijetí finančního daru ve výši 1.050.000,- Kč pro Základní školu Slatiňany, T. G.
Masaryka 36, 538 21 Slatiňany od společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., Hvězdova
1716/2b, 140 00 Praha 4, IČ 29005469
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1233/96/2018/RMS
vzala na vědomí žádost o rozeslání petice okrskovým volebním komisím
1234/96/2018/RMS
vzala na vědomí výzvu k podanému odvolání paní Mgr. Radky Vodičkové, advokát,
Havlíčkova č. p. 147, Chrudim II, zastupující POTRAVINY MÁLEK, s .r. o. se sídlem
T. G. Masaryka 594, 53821 Slatiňany ve věci rozhodnutí o vydání stavebního povolení na
stavební úpravu přechod pro chodce u POTRAVIN MÁLEK na ul. T. G. Masaryka – silnice
I/37 Slatiňany
1235/96/2018/RMS
rozhodla poskytnout zasedací místnost MěÚ Slatiňany pro uspořádání koncertu paní
Janě Sychrovské dne 25.3.2018 od 17.00hod. zdarma za podmínky bezplatného vstupného
1236/96/2018/RMS
vzala na vědomí informaci o riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst
1237/96/2018/RMS
rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách provedení stavby, tj. stavebních úprav sjezdu na
části pozemkové parcely č. 776 v kat. území Slatiňany se společností SNOWTECH s.r.o.,
IČ 28769601, se sídlem Palackého 339, Slatiňany.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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