
 

USNESENÍ 

Rady města Slatiňany 

z 1. schůze konané dne 30. listopadu 2022 

 

Rada města Slatiňany: 

1/1/2022/RMS 

schválila  rozšířený program jednání o bod č. 7.  Úprava závazných ukazatelů a 2. změna 

rozpočtu pro r. 2022 příspěvkové organizace ZŠ Slatiňany a bod č. 8. 29. rozpočtové opatření – 

změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022 

 

2/1/2022/RMS 

schválila smlouvu o spolupráci a certifikaci s organizací Partnerství, o.p.s. se sídlem v Brně, 

Údolní 33 

 

3/1/2022/RMS 

souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MěÚSl/0107/2022/SM se 

společností GEOGARD s.r.o., jako dodavatelem stavby „Oprava opěrné stěny a koryta náhonu 

Kabeláčova mlýnu“,  ve znění zprávy č. 2/1 

 

3/1/2022/RMS 

1. pověřila s účinností od 30. 12. 2022 tyto členy Zastupitelstva města Slatiňany přijímat 

v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 

předpisů, prohlášení snoubenců o uzavření manželství před matričním úřadem Slatiňany  

p. Petr Šotta, Ing. Martin Kubín, PhD., Bc Jana Švecová, ve znění zprávy 3/1, 

2. stanovila užívání závěsného odznaku dle § 108 zákona č. 128/2000  Sb. o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů, při občanských obřadech  těmito členy zastupitelstva 

města Slatiňany p. Petr Šotta, Ing. Martin Kubín, PhD., Bc. Jana Švecová, ve znění  

zprávy 3/1 

3. stanovila oddacími dny každý pátek a každou sobotu mimo první pátek a první sobotu 

v měsíci a úředně určenou místnost pro oddávání obřadní síň Městského úřadu Slatiňany 

v budově radnice čp. 36 ve znění zprávy 3/1 

 

4/1/2022/RMS 

1. odvolala ke dni 30. listopadu 2022 redakční radu Ozvěn Slatiňan ve složeni: 

    Ing. Josef Prokš, tajemník MěÚ 

      Ing. Vít Steklý, člen RM 

     Mgr. Milan Chalupník, člen RM 

      Marta Kolouchová, zaměstnanec města 

      Mgr. Jana Zemanová, učitelka 

      ve znění zprávy č. 4/1 

2.  jmenovala s účinností od 1. prosince 2022  redakční radu Ozvěn Slatiňan ve složeni:  

 Ing. Vladimír Rašín, vedoucí OS MěÚ 

 Marta Kolouchová, referent oddělení vnitřních věcí 

 Hana Hübnerová, učitelka ZŠ Slatiňany  

 Bc. Jana Švecová, člen RM 

 Mgr. Vlastimil Peřina, člen RM 

     ve znění zprávy č.  4/1 

 

 



5/1/2022/RMS 

schválila zapůjčení stolů a židlí ze Společenského domu ve Slatiňanech Základní škole 

Slatiňany na den 1. prosince 2022 ve znění zprávy č.  5/1 

 

6/1/2022/RMS 

projednala návrh rozpočtu města Slatiňany, rozpočty příspěvkových organizací zřízených 

městem a střednědobé výhledy města a příspěvkových organizací na rok 2023  

a doporučila jej ke schválení zastupitelstvu města 

 

7/1/2022/RMS 

schválila: 
1. Úpravu závazných ukazatelů na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Základní školu 

Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření, ve znění zprávy č. 7/1 

2. 2. změnu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Slatiňany na r. 2022, ve znění zprávy č. 7/1 

 

8/1/2022/RMS 

schválila 29. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  

Slatiňany na rok 2022 v příjmové části na 88.660.977,13 Kč (dorovnáno financováním příjmů 

51.115.037,95 Kč) a ve výdajové části 117.602.315,08 Kč (dorovnáno financováním výdajů 

22.173.700,- Kč) ve znění zprávy č. 8/1 

 

9/1/2022/RMS 

vzala na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Slatiňany o přijetí finančního daru ve výši 

28.500,-Kč od pana Miroslava Langra bytem Palackého 394, Slatiňany na nákup výukových 

pomůcek – interaktivní tabule 

 

10/1/2022/RMS 

schválila žádost ředitele ZUŠ Slatiňany o použití investičního fondu ve výši 190.000,- Kč  

na nákup klavírního křídla 

 

11/1/2022/RMS 

stanovila cenu vstupenky na 10. městský ples ve výši 450 ,-Kč 

 

 

 

 

Ing. Jan Brůžek                Ing. Martin Harsa 

     starosta                     místostarosta 

 

 
 

 

 

 


