Usnesení č. 20/2022
z 20. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
ze dne 16. března 2022
Zastupitelstvo města Slatiňany
295/20/2022/ZMS
schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy 1/20
296/20/2022/ZMS
1. zrušilo usnesení zastupitelstva č. 218/17/2021/ZMS (námitka 7M) a usnesení
zastupitelstva č. 257/17/2021/ZMS (námitka 14/4) ze dne 6. října 2021
2. vzalo na vědomí návrh opravy rozhodnutí o námitkách s označením 7M a 14/4
vznesených pří projednání nového ÚP Slatiňany dle § 52 stavebního zákona, které je
přílohou č. 2 zprávy, a který byl zpracován pořizovatelem územního plánu ve spolupráci
s určeným zastupitelem
3. rozhodlo opravit rozhodnutí o námitkách s označením 7M a 14/4, které jsou uvedeny
v příloze č. 2 zprávy, následovně:
Námitce 7M se rozhoduje vyhovět takto:
požadujeme doplnění regulativů plochy NL:
Podmínečně přípustné využití:
- rodinná rekreace související se stabilizovanými stavbami (plochami) RI v zahrádkových
osadách, a to na plochách vyjmutých trvale nebo dočasně z plnění funkce lesa - souhlas
orgánu ochrany lesa-vynětí z PUPFL
Pro dočasně vyjmuté plochy NL z ploch PUPFL bude platit:
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ DOČASNÝCH A TRVALE VYJMUTÝCH PLOCH Z PUPFL
Změny staveb (přístavba, nástavba, stavební úpravy) pro rodinnou rekreaci v dočasně a
trvale vyjmutých plochách z ploch určených k plnění funkce lesa. Stavby nebo zařízení
související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující včetně terénních úprav
potřebných k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich. Stavba
musí zároveň splnit následující limity: musí být pouze o jednom nadzemním podlaží, do
25 m2 zastavěné plochy, do 5 m výšky, nepodsklepená, stavba nesmí obsahovat pobytové
místnosti, hygienická zařízení, zařízení k vytápění, nesmí sloužit k ustájení nebo chovu
zvířectva, výrobě či skladování hořlavých kapalin nebo plynů. Celková plocha
zastavitelnosti všemi stavbami bude maximálně 100m2.
Obnova stávajících žump a stavba nových jímek na splaškové vody
Zásobníky na vodu do objemu 1 000 l
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ DOČASNÝCH A TRVALE VYJMUTÝCH PLOCH Z
PUPFL
Výstavba nových samostatných staveb pro rodinnou rekreaci
Změna účelu užívání stavby pro rodinnou rekreaci
Nové studny
Vypouštění odpadních vod v rozporu se zákonem, ČOV, samostatné objekty pro suché
WC
Vodovodní přípojky na pozemcích PUPFL
Nové elektropřípojky
Nadzemní i podzemní nádrže pro zkapalněné plyny, určené pro vytápění objektu pro
rodinnou rekreaci
Skladování všech typů odpadů a především látek, které mohou negativně působit na
kvalitu přírodního prostředí a lesa (komunální odpad, chemikálie, hnojiva)

Nové terénní úpravy, pokud nejsou z bezpečnostních důvodů nutné
Nové zpevněné plochy, např. pro parkování motorových vozidel
Oplocení, oplocenky
Venkovní ohniště, krby, udírny
Bazény všech typů a velikostí vzniklé stavební technologií
Skleníky, pařníky
Zeleninové záhony, ovocné stromy
Stavby pro chovatelství a ustájení zvířectva
Námitce 14/4 se rozhoduje vyhovět takto:
požadujeme doplnění regulativů plochy NL:
Podmínečně přípustné využití:
- rodinná rekreace související se stabilizovanými stavbami (plochami) RI v zahrádkových
osadách, a to na plochách vyjmutých trvale nebo dočasně z plnění funkce lesa - souhlas
orgánu ochrany lesa-vynětí z PUPFL
Pro dočasně vyjmuté plochy NL z ploch PUPFL bude platit:
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ DOČASNÝCH A TRVALE VYJMUTÝCH PLOCH Z PUPFL
Změny staveb (přístavba, nástavba, stavební úpravy) pro rodinnou rekreaci v dočasně a
trvale vyjmutých plochách z ploch určených k plnění funkce lesa. Stavby nebo zařízení
související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující včetně terénních úprav
potřebných k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich. Stavba
musí zároveň splnit následující limity: musí být pouze o jednom nadzemním podlaží, do
25 m2 zastavěné plochy, do 5 m výšky, nepodsklepená, stavba nesmí obsahovat pobytové
místnosti, hygienická zařízení, zařízení k vytápění, nesmí sloužit k ustájení nebo chovu
zvířectva, výrobě či skladování hořlavých kapalin nebo plynů. Celková plocha
zastavitelnosti všemi stavbami bude maximálně 100m2
Obnova stávajících žump a stavba nových jímek na splaškové vody
Zásobníky na vodu do objemu 1 000 l
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ DOČASNÝCH A TRVALE VYJMUTÝCH PLOCH Z
PUPFL
Výstavba nových samostatných staveb pro rodinnou rekreaci
Změna účelu užívání stavby pro rodinnou rekreaci
Nové studny
Vypouštění odpadních vod v rozporu se zákonem, ČOV, samostatné objekty pro suché
WC
Vodovodní přípojky na pozemcích PUPFL
Nové elektropřípojky
Nadzemní i podzemní nádrže pro zkapalněné plyny, určené pro vytápění objektu pro
rodinnou rekreaci
Skladování všech typů odpadů a především látek, které mohou negativně působit na
kvalitu přírodního prostředí a lesa (komunální odpad, chemikálie, hnojiva)
Nové terénní úpravy, pokud nejsou z bezpečnostních důvodů nutné
Nové zpevněné plochy, např. pro parkování motorových vozidel
Oplocení, oplocenky
Venkovní ohniště, krby, udírny
Bazény všech typů a velikostí vzniklé stavební technologií
Skleníky, pařníky
Zeleninové záhony, ovocné stromy
Stavby pro chovatelství a ustájení zvířectva
1) ukládá vedoucímu odboru výstavby a investic předat opravené rozhodnutí o
námitkách s označením 7M a 14/4 pořizovateli nového ÚP Slatiňany, kterým je odbor

územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Chrudim, oddělení územního
plánování, a to nejpozději do 28.3. 2022.
297/20/2022/ZMS
1. schválilo návrh zrušení Regulačního plánu pro lokalitu v ÚPO Slatiňany (ozn. 44/R) v
části obce Trpišov s následným vypracováním územní studie dotčené lokality (vlastní
zrušení regulačního plánu probíhá formou změny regulačního plánu).
2. vzalo na vědomí, že pořizovatelem zrušení Regulačního plánu pro lokalitu v ÚPO
Slatiňany (ozn. 44/R) v části obce Trpišov bude MěÚ Chrudim
3. schválilo, že určeným zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem při rušení
Regulačního plánu bude Ing. Jan Brůžek
298/20/2022/ZMS
vzalo na vědomí zpracovaný Plán investic – finančně náročné akce s náklady nad 4 mil. Kč
bez DPH ve znění zprávy č. 4/20
299/20/2022/ZMS
schválilo předčasné splacení úvěru u České spořitelny, a.s. poskytnutého na základě smlouvy
o úvěru č. 11123/16/LCD ze dne 11. 11. 2016 ve výši jistiny 21.788.725,85 Kč ke dni 31. 3.
2022 za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 5/20
300/20/2022/ZMS
schválilo záměr vzdání se pozemků 444/3 (výměra 20 m2), 484/2 (výměra 2585 m2 ) a 494
(výměra 736 m2), vše v k.ú. Kunčí souhlasným prohlášením ve prospěch Státního
pozemkového úřadu ve znění zprávy č. 6/20
301/20/2022/ZMS
schválilo 1. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2021:
a) hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Slatiňany za rok 2021 a převod zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2021 do rezervního fondu ve výši 208.677,60 Kč, ve znění
zprávy č. 7/20,
b) hospodaření příspěvkové organizace MŠ Slatiňany za rok 2021 a převod zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2021 do rezervního fondu ve výši 4.196,87 Kč, ve znění
zprávy č. 7/20,
c) hospodaření příspěvkové organizace ŠJ Slatiňany za rok 2021 a převod zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2021 do rezervního fondu ve výši 297.859,05 Kč, ve znění
zprávy č. 7/20,
d) hospodaření příspěvkové organizace ZUŠ Slatiňany za rok 2021 a převod zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2021 do rezervního fondu ve výši 6.201,32 Kč
ve znění zprávy č. 7/20
302/20/2022/ZMS
schválilo změnu pravidel pro poskytování půjček s Fondu rozvoje bydlení, ve znění zprávy
č. 8/20
303/20/2022/ZMS
1. schválilo 7. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2022 v příjmové
části na 78.308.545,77 Kč (dorovnáno financováním příjmů 48.606.912,16 Kč) a ve
výdajové části 104.741.757,93 Kč (dorovnáno financováním výdajů 22.173.700,-) ve znění
zprávy č. 9/20
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2. schválené usnesením RM 118/2022 ze dne

31. 1. 2022, rozpočtové opatření č. 3 schválené usnesením RM 119/2022 ze dne 7. 2. 2022,
rozpočtové opatření č. 4. schválené usnesením RM 120/2022 ze dne 21. 2. 2022,
rozpočtové opatření č. 5. schválené usnesením RM 121/2022 ze dne 28. 2. 2022
a rozpočtové opatření č. 6. schválené usnesením RM 122/2022 ze dne 7. 3. 2022.
304/20/2022/ZMS
schválilo směnu části pozemkové parcely č. 10/8 o výměře 1 m2 v katastrálním území
Slatiňany, ve vlastnictví města Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany, IČ 00270920
za část pozemkové parcely č.st. 17/1 o výměře 1 m2 v katastrálním území Slatiňany, ve
vlastnictví pana JK, ve znění zprávy č. 10/20
305/20/2022/ZMS
schválilo Generel dopravy a Generel parkování včetně všech příloh ve znění zprávy č. 11/20
306/20/2022/ZMS
schvaluje projednání bodu č. 12 Pozemkové úpravy v kat. území Kunčí, Škrovád a Slatiňany
307/20/2022/ZMS
1. schválilo Plán společných zařízení - aktualizace - komplexní pozemková úprava
v katastrálním území Kunčí ve znění zprávy č. 12/20,
2. schválilo Plán společných zařízení - aktualizace -jednoduchá pozemková úprava
v katastrálních územích Slatiňany a Škrovád ve znění zprávy č. 12/20.
308/20/2022/ZMS
vyjadřuje negativní postoj samosprávy ve věci „Výstavby zásobníků obilí Slatiňany –
Škrovád“, včetně malé posklizňové linky a stavebních úprav stávajícího skladu
v zemědělském areálu Škrovád z důvodu negativních dopadů do kvality života občanů
obydlené lokality a estetického vzhledu
309/20/2022/ZMS
pověřuje pana místostarostu Ing Stanislava Šťastného podáním odvolání proti rozhodnutí
o stavebním povolení „Výstavby zásobníků obilí Slatiňany – Škrovád“, včetně malé
posklizňové linky a stavebních úprav stávajícího skladu v zemědělském areálu Škrovád
310/20/2022/ZMS
pověřuje radu města jednáním s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem o přehodnocení
plánované „Výstavby zásobníků obilí Slatiňany – Škrovád“, včetně malé posklizňové linky
a stavebních úprav stávajícího skladu a hledání kompromisního řešení
311/20/2022/ZMS
odsuzuje napadení Ukrajiny armádou Ruské federace a rozpoutání válečného konfliktu.
Protestujeme proti jakékoliv formě násilí na jednotlivcích i skupinách obyvatel a vyzýváme k
respektování a dodržování principů lidskosti i mezinárodního práva

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Stanislav Šťastný
místostarosta

