M ě s t o H o r n í S l a v k o v,
okres Sokolov
________________________________________________________________

USNESENÍ
z 2. zasedání Rady města, konaného dne 20. 01. 2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti
starosty města na Městském úřadě v Horním Slavkově
___________________________________________________________________________
Přítomni:
Mgr. Maria Čerňavská, Mgr. Vidor Mandelík, Martin Kasal, DiS., Ing. Petr
Čavojský, Jáchym Akrman (celkem 5 radních)
Rada města je usnášeníschopná.
Mgr. Martin Stark – tajemník MěÚ
Omluveni:

Program:

A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání

1. Autobusy Karlovy Vary, a.s. – Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku ve veřejné linkové
dopravě (RM 20/2/14)
2. Pečovatelská služba, příspěvková organizace – pronájem ordinace lékaře v budově č.p.
1010 (RM 21/2/14)
Schválení programu jednání
Rada města po projednání

Schválila
program jednání 2. zasedání Rady města

1. Autobusy Karlovy Vary, a.s. – Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku ve veřejné linkové
dopravě
RM 20/2/14
Rada města po projednání
 Schvaluje
uzavření Dodatku č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě, uzavřené podle ustanovení § 19 c zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších
změn, ze dne 2.1.2006 se společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, se
sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4 a pověřuje pana starostu podpisem smlouvy
Termín kontroly plnění usnesení: 12.2.2014
Zodpovídá: Mgr. Viktorie De Stefanisová, vedoucí OSVV
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2. Pečovatelská služba, příspěvková organizace – pronájem ordinace lékaře v budově
č.p. 1010
RM 21/2/14
Rada města po projednání
 Souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu nebytového prostoru ordinace praktického lékaře
s příslušenstvím o celkové výměře 89,21 m² vč. vybavení, jehož seznam je součástí
přílohy tohoto materiálu, v objektu č.p.1010 v k.ú. Horní Slavkov, který je svěřen do
správy Pečovatelské službě, příspěvkové organizaci zřízené Městem Horní Slavkov
 Stanovuje
minimální nájem v místě a čase obvyklém tj. ve výši 3.823,80 Kč bez energií
Termín kontroly plnění usnesení: 12.2.2014
Zodpovídá: Mgr. Dagmar Kuttnerová, ředitelka Pečovatelské služby, p.o.

V Horním Slavkově dne 22.01.2014

Mgr. Vidor Mandelík
místostarosta města

Martin Kasal, DiS.
starosta města
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