Zápis z 13. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
konaného dne 13. ledna 2021 v zasedací síni budovy radnice
Zahájení
Jednání zastupitelstva zahájil v 16.00 hod. a dále řídil starosta města MVDr. Ivan Jeník.
Starosta přivítal členy zastupitelstva a ostatní přítomné.
Oznámil, že jednání zastupitelstva města bylo svoláno rozesláním písemných pozvánek
zastupitelům dne 6. ledna 2021 a informace o místě, době a navrženém programu
připravovaného zasedání zastupitelstva města byla vyvěšena na úřední desce dne
6. ledna 2021.
Přítomno: 17 členů zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Omluveni: Bc. František Rulík – pracovní důvody, David Drahokoupil – nemoc, Marie
Málková – rodinné důvody, Ing. Dagmar Fryšová – rodinné důvody
Zapisovatelem jednání je určena: Irena Peterová
Sčítáním hlasů je pověřen: Jaroslav Malina, Dominik Pavliš
Ověřovatelem zápisu jsou: Ing. Petr Kolek, Jana Hromádková
Návrhová komise návrh, předseda: Ing. Zdeněk Kocián
Členové: Jana Sobotková, Dominik Pavliš
Protinávrhy: 0
Hlasování: pro 17 hlasů. Návrhová komise byla schválena dle předloženého návrhu.

Program jednání zastupitelstva města Slatiňany:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program 13. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
Koupě chaty č.ev. 92 v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)
Koupě chaty č.ev. 96 v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)
30. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2020
1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2021
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 712/100 v kat. území Slatiňany
Pověření starosty jednáním s NHK Kladruby o směně pozemků
Různé
Diskuze a závěr

1. Program 13. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
ve znění zprávy č. 1/13.
Rozprava: Protinávrhy: 0
Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen.
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany byl ve stanovené lhůtě sepsán a
připraven k nahlédnutí na sekretariátu starosty.
Ověřovatelé zápisu: Kamila Picpauerová, Ing. Zdeněk Kocián ověřili zápis a jako správný jej
potvrdili svými podpisy. Připomínky a námitky k zápisu nebyly dosud podány.
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany je tímto považován za schválený.
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2. Koupě chaty č.ev. 92 v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města neschválilo koupi chaty č. ev. 92 v kat. území Kunčí z vlastnictví
manželů Maryškových, bytem Lidická 355, 530 09 Pardubice - Polabiny, ve znění zprávy
č. 2/13
Rozprava: Protinávrhy: 0
Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen.
3. Koupě chaty č.ev. 96 v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města neschválilo koupi chaty č. ev. 96 v kat. území Kunčí z vlastnictví pana
Miroslava Košaty, bytem Vojtěžská 252/29, 284 01 Kutná Hora, ve znění zprávy č. 3/13
Rozprava: Protinávrhy: 0
Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen.
4. 30. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města:
1.
schválilo 30. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020
v příjmové části na 89.810.582,38 Kč (dorovnáno financováním příjmů
27.028.045,22 Kč) a ve výdajové části 115.298.727,60 Kč (dorovnáno financováním
výdajů 1.539.900,-) ve znění zprávy č. 4/13.
2.
vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 28. schválené usnesením RM 80/2020 ze dne
16. 12. 2020 a rozpočtové opatření č. 29. schválené usnesením RM 81/2020
ze dne 21.12. 2020.
Rozprava:
Mgr. Vychodil – Chci požádat, zda je možné upřesnit informace o pěstební činnosti a jak
probíhá obnova lesů. Stačí později, nemusí to být hned.
Ing. Rašín – Zprávu za tento rok jsem již zpracovával. Vedeme veškerou evidenci. Prodávají
se stromy za korunu. Důležité je podrobná evidence na následnou dotaci. Loni jsme dostali
447.000,- Kč. Dnes jsem posílal další žádost o dotaci na práce v lesích na tento rok.
Starosta – Kdy to bude do rady, ta zpráva?
Ing. Rašín – Loňský rok jsme už dávali do rady.
Mgr. Vychodil – Proběhla schůzka s panem Šmahelem a zajímalo by mě, jak se to vyvíjí.
Starosta – Nebylo by jednodušší pozvat pana Šmahela, když máte zasedání výboru pro životní
prostředí? Aby Vám otázky zodpověděl přímo.
Ing. Rašín – Máme přehled, co je vytěženo. Les se nechává obnovit samostatně náletem.
V rámci možností chceme na podzim zalesňovat vykácené plochy.
Protinávrhy: 0
Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen.
5. 1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schválilo 1. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města
Slatiňany na rok 2021 v příjmové části na 72.927.300,- Kč (dorovnáno financováním příjmů
30.776.709,39 Kč) a ve výdajové části 102.164.109,39 Kč (dorovnáno financováním výdajů
1.539.900,-) ve znění zprávy č. 5/13.
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Rozprava: Protinávrhy: 0
Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen.
6. Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 712/100 v kat. území Slatiňany
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 712/100 o výměře
cca 208 m2 v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/13
Rozprava:
Protinávrhy: 0
Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen.
7. Pověření starosty jednáním s NHK Kladruby o směně pozemků
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka k jednání s Národním hřebčínem
Kladruby nad Labem s. p. o., 53314 Kladruby nad Labem č. p. 1 o podmínkách směny
pozemků ve znění zprávy č. 7/13.
Rozprava: Ing. Bušta – Hovoří se o geometrických plánech. Je možné ty plány vidět? Zajímalo by mě,
kterých částí pozemků se to přesně týká.
Starosta – Určitě není problém se do plánů podívat.
Ing. Rašín – Zastavte se po ukončení jednání.
Starosta – Jedná se o pozemky, které sousedí s námi a pozemky Českých lesů.
Ing. Bušta – Hrabě pozemky ve 40. letech 19. století vykoupil, vzniknul tam nový park.
Hřebčín, který pozemky získal, by se o ten park, který tam byl, měl starat, ale nikdo se o to
nestará. Mohlo by býti hřebčínu přikázáno tu alej obnovit. To co udělali, byla podpásovka.
Národní hřebčín chystá memorandum, kde se přihlásili k péči o kulturní krajin u v Kladrubech
nad Labem, ale ne ve Slatiňanech. Chtěl bych na to upozornit památkový ústav.
Starosta – Jsou to památkáři z Chrudimi?
Ing. Bušta – Ano jsou to z Chrudimi.
Starosta – Kdo uzavírá memorandum?
Ing. Bušta – Památkový ústav.
Starosta – Nebylo by dobré požádat památkový ústav, aby tam zahrnul i nás?
Ing. Bušta – Až kovid povolí, tak určitě bych rád vyvolal jednání na toto téma.
Starosta – Takže si to vezmete za své a požádáte je?
Ing. Bušta – ano
Ing. Kolek - Došlo k dohodě, kdy jsme jim prodali pozemky, ale oni svoji část dohody
bohužel nenaplnili. My jim převedeme pastviny přes 1,5 ha, a když se podívám na to, co
bychom měli získat od nich, tak je to ani ne ¼. Je tam i cesta v Trpišově. Je nepoměr v té
směně. Je to celkem podivné.
Starosta – To je to, co nám oni nabízí. My tu cestu v Trpišově nechceme, oni ji používají a
nechtějí ji opravovat. Předpokládají, že nám tu cesta dají a pak ji po nás budou chtít opravit.
Ing. Rašín – Jak vidíte, předložili nám znalecké posudky pozemků. Po konzultaci s odhadcem
z Chrudimi jsme to rozporovali, a odpověď byla taková, že já mám kulaté razítko, já si zatím
stojím.
Starosta – Chtěl bych s nimi jednat o výměně pozemku na kaštanku, kvůli její plánované
obnově. Aby mohl být dokončen ten projekt, který je schválený. A pak jednat dál. Pro tu
kaštanku potřebujeme cca 200 m2. Nebo až se situace uklidní, tak oslovit zřizovatele, ať nám
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to povolí na jejich pozemku. Stejné problémy má i paní starostka v Kladrubech nad Labem. Je
tu ještě varianta vydat se do Prahy a tam zjistit, jak to opravdu je, jestli jsou tak svázaní.
Ing. Kolek – Objednat se na ministerstvo?
Starosta – Ano, to je jejich zřizovatel.
Ing. Rašín – Smlouvu změnili několikrát a teď vlastně nevíme, jak to je.
Mgr. Chalupník – Navrhuji jako podklad k jednání použít informace od pana kastelána.
Zkusili z nás udělat blbce, a my jsme se nedali.
Ing. Kocián – Šlo by dát části těch pozemků z geometrického plánu, o které se jedná, dát na
úložiště? Abychom se na to podívali všichni.
Ing. Bušta – chce říct, že jeden z bodů pro jednání by mohl být to, že Město trpí to, že hřebčín
prohání koně kaštankou.
Starosta – Je to veřejná komunikace. Takže to jsme už zkoušeli. Spodní část se jen udržuje.
Ing. Bušta – Co se týče jejich myšlenkových pochodů, tak to mi hlava nebere. Jsou
příspěvková organizace a nabízí se tu někdo, kdo chce udělat něco za své peníze na jejich
pozemku a oni to nechtějí? To nechápu.
Starosta – Proto se chceme vydat se starostkou z Kladrub nad Labem na MZ a zjistit, jestli je
to pravda.
Ing. Bušta – dovedu si představit, že my uzavřeme smlouvu, že někdo bude něco realizovat na
našem pozemku na své náklady. Před 3 lety ve sborníku vyšel článek, týkající se nového
parku ve Slatiňanech. Jsou tam letecké snímky z roku 1937-2010. Pošlu Vám to e-mailem.
Protinávrhy: 0
Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen.
8. Různé
Starosta – Na minulém jednání jsem dostal pověření, abych se setkal s majiteli pozemků
č. 359 a 389/5 v k.ú. Slatiňany. Jednal jsem s nimi o možné směně pozemku v k.ú. Škrovád.
Majitelé pozemek u školy měnit nechtějí, ale nabízejí pozemek u kompostárny. V těsné
blízkosti nic nemají. Mají ale propachtované pozemky, které sousedí s kompostárnou. Byla by
možná trojsměna. Pokud by byla z naší strany vůle.
Ing. Kolouch – Navrhoval poměr metrů?
Starosta – Musel by to udělat znalec, nevím, jaký poměr by to byl. Je to spíš prostor, kde chce
měnit. Teď spíš jenom říci, jestli to necháme ohodnotit. Nebo můžeme dále jednat, jakou má
představu. Sousedí s námi přes cestu.
Ing. Kocián – Šlo by to rozšířit na východní stranu.
Starosta – Jsou tam stromy. Je tam ten remízek a to by nám asi moc nepomohlo.
Ing. Steklý – Dává smysl mít pozemky u sebe. Pokud budeme hledat možnost rozšíření
kompostárny. Ta myšlenka na rozšíření kompostárny možná nebude aplikovatelná. Z důvodu
nutnosti zpevněných ploch, které jsou tam třeba. Možná to nebude tak jednoduché.
Ing. Kolouch – Zpevnit plochu není takový problém.
Ing. Steklý – Nelze zpevnit plochu pod nynější kompostárnou. Je ještě nápad, že bychom
udělali 2 kompostárny vedle sebe. Ale to asi nejde, musí mít od sebe určitou vzdálenost.
Starosta – Informace pro ředitele školy je to, že plot posouvat u školy nebudeme.
Ing. Brůžek – Chtěl bych Vás informovat o pokračování dalšího jednání s Mgr. Informoval
jsem ho o požadavku rozšíření, co pro nás dělal. Kontaktoval jsem pana a minulý týden jsem
se s panem sešel a spojil jsem Mgr. s panem a pracuje se na tom.
Starosta – Dostali jsme pověření, abychom se setkali s panem Ing. Ten se chce setkat až po
skončení 5.stupně PES. Stejně ani seminář z těchto důvodů nejsme schopni udělat.
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Ing. Brůžek – Je nějaký jasný cíl, se kterým na to jednání půjdete?
Starosta – Pan Ing. chce, aby u toho jednání byla přítomna i jeho dcera.
Ing. Brůžek – Měli bychom požadavek, jestli by rada nechala u KVB vypracovat odhad
dopadů, co by se mohlo stát, když se námitkám pana Ing. nevyhoví.
Starosta – Já si myslím, že nám to řekne pan Mgr.
Ing. Brůžek – Ne to ne, ten nám řekne, jak odpovědět na ty naše námitky.
Starosta – Tak to musíme najít jinou advokátní kancelář.
Mgr. Chalupník – Jde o zpracování názoru, stanoviska toho, že se panu Ing. nevyhoví. Jde o
to, co může Město do budoucna očekávat, právní názor na to, jak se může následně vyvíjet
soudní spor o náhradu škody s panem.
Starosta – To můžeme, ale mám strach, že to dopadne jako minule, že nám řekne, že poslední
slovo má soud.
Mgr. Chalupník – To tam bude určitě, ale mají nějaký názor a zkušenosti. Můžou doložit
judikát, co se u nás děje a nikdo nebude garantovat tak, že takhle to bude. Konečné slovo má
soud. Je na nás, čemu budeme věřit.
Starosta – Tak to připravíme do další rady.
Ing. Šťastný – Připravíme zadání pro KVB.
Ing. Brůžek – Teď komunikuji na rozšíření, proč se nevyhovuje připomínkám a co chceme.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města pověřilo radu města zadáním zpracováním kvalifikovaného odhadu rizik
spojených s nevyhověním některým námitkám podaným k územnímu plánu.
Protinávrhy: 0
Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen.
Mgr. Vychodil – Chci informovat o semináři k životnímu prostředí. Seminář je objednaný,
zatím se přihlásilo 9 lidí, takže pokud by někdo z Vás měl ještě zájem, tak místa bude
dostatek. Je možné se ještě přihlásit.
9. Diskuze a závěr
Diskuse pro zastupitele:
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17:00 hod.

Ověřovatelé zápisu:

……………………………
Ing. Petr Kolek

MVDr. Ivan Jeník
starosta

……….……………………
Jana Hromádková

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta
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