USNESENÍ č. 2/2010
Z 2. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE SLATIŇANECH
ze dne 14. prosince 2010
Zastupitelstvo města Slatiňany
20/2/2010/ZMS
schválilo návrh programu jednání
21/2/2010/ZMS
vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy
č. 2/2
22/2/2010/ZMS
schválilo příděl do Sociálního fondu Městského úřadu Slatiňany na rok 2011 ve výši 4% z objemu
rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků
23/2/2010/ZMS
a) schválilo rozpočtový výhled do roku 2013
b) schválilo přebytkový rozpočet města Slatiňany na rok 2011 v příjmové části 44 625 700,- Kč (dorovnáno
financováním příjmů 2 800 000,- Kč) a ve výdajové části 42 433 800,- Kč (dorovnáno financováním výdajů
4 991 900,- Kč) ve znění zprávy č. 4/2
24/2/2010/ZMS
1. schválilo 19. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2010 v příjmové části na
54.999.277,24 Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.776.640,- Kč) a ve výdajové části 53.557.217,24 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 5.218.700,-) ve znění zprávy k 19. rozpočtovému opatření č. 5/2
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 13. schválené
usnesením RM 112/2010 ze dne 4. 10. 2010, rozpočtové opatření č. 14. schválené
usnesením RM 113/2010 ze dne 11. 10. 2010, rozpočtové opatření č. 15. schválené
usnesením RM 114/2010 ze dne 25. 10. 2010, rozpočtové opatření č. 16. schválené
usnesením RM 116/2010 ze dne 10. 11. 2010, rozpočtové opatření č. 17. schválené
usnesením RM 2/2010 ze dne 22. 11. 2010 a rozpočtové opatření č. 18. schválené
usnesením RM 4/2010 ze dne 6. 12. 2010.
25/2/2010/ZMS
neschválilo poskytnutí finančního přípěvku na nákup anestesiologických přístrojů Chrudimské nemocnici, a.s.,
Václavská 570, 537 27 Chrudim II, IČ 27520561 ve znění zprávy č. 6/2
26/2/2010/ZMS
neschválilo finanční příspěvek na dokončení opravy kostela sv. Martin ve Slatiňanech pro Římskokatolickou
farnost Slatiňany, Jiráskova 41, 538 21 Slatiňany, ve znění zprávy č. 7/2
27/2/2010/ZMS
vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu s účinností od 1. 1.
2011 ve znění zprávy č. 8/2
28/2/2010/ZMS
vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 1/2010 o místních poplatcích s účinností od 1. 1. 2011
ve znění zprávy č. 9/2 s následující úpravou v článku 6) bod 1) písmena:
g) 350 Kč ve Škrovádě
h) 500 Kč ve Škrovádě
k) 200 Kč
l) 400 Kč
z bodu k) a m) vyjmout ul. Sečská a Smekalova bude zpoplatněno jako ve Slatiňanech

29/2/2010/ZMS
1. vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1.
2011, ve znění zprávy č. 10/2
2. vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 4/2010, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích města
Slatiňany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem s účinností od 1. 1. 2011, ve znění zprávy č. 10/2
30/2/2010/ZMS
1. schválilo prodej pozemkové parcely č. 496/14 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 182 m2 v kat.
území Trpišov za cenu 150,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti, ve znění zprávy č. 11/2
2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 496/14
ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 182 m2 v kat. území Trpišov za cenu 150,- Kč/m2 + náklady
spojené s převodem nemovitosti , ve znění zprávy č. 11/2
31/2/2010/ZMS
1. schválilo uzavření kupní smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., jejímž předmětem
smlouvy je prodej kanalizace o průměru 400 mm v délce 350 m, nacházející se od hranice společnosti NOPO
s.r.o. (šachta č. 7) do vyústění do kanalizace v ulici Na Ostrově na pozemkových parcelách 444/86, 444/87,
444/88, 444/59, 444/60, 444/61, 444/62, 444/63, 444/64, 444/65, 444/66, 444/67, 444/41, 444/37, 683/2, 686/1,
a prodej kanalizace kanalizačního řadu D III - beton DN 400 mm délky 105 m- beton DN 300 mm délky 121 m
protažení řadu D III - beton DN 300 mm délky 140 m řadu D IIIa - beton DN 300 mm délky 120 m řadu D
IIIa1 - beton DN 300 mm délky 65 m nacházejících se na pozemcích katastrálních čísel 632/1, 632,/2, 21/20,
790/1, 791, 21/6, 10/19, 10/30, 10/8,17/4, 10/26, 19/4, vše v katastrálním území Slatiňany, v hodnotě 759,020,Kč ve znění zprávy č. 12/2
2. schválilo uzavření vkladové smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., jejímž předmětem
je vklad města Slatiňany ve výši 759.000,- Kč do společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. ve znění zprávy č.
12/2
3. pověřilo starostu města Slatiňany MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy jejímž předmětem smlouvy
je prodej kanalizace o průměru 400 mm v délce 350 m, nacházející se od hranice společnosti NOPO s.r.o.
(šachta č. 7) do vyústění do kanalizace v ulici Na Ostrově na pozemkových parcelách 444/86, 444/87, 444/88,
444/59, 444/60, 444/61, 444/62, 444/63, 444/64, 444/65, 444/66, 444/67, 444/41, 444/37, 683/2, 686/1, a
prodej kanalizace kanalizačního řadu D III - beton DN 400 mm délky 105 m- beton DN 300 mm délky 121 m
protažení řadu D III - beton DN 300 mm délky 140 m řadu D IIIa - beton DN 300 mm délky 120 m řadu D
IIIa1 - beton DN 300 mm délky 65 m nacházejících se na pozemcích katastrálních čísel 632/1, 632,/2, 21/20,
790/1, 791, 21/6, 10/19, 10/30, 10/8,17/4, 10/26, 19/4, vše v katastrálním území Slatiňany, v hodnotě 759,020,Kč. a uzavřením vkladové smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., jejímž předmětem je
vklad města Slatiňany ve výši 759.000,- Kč do společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., ve znění zprávy č. 12/2
32/2/2010/ZMS
schválilo neprodávat čp. 92 ve Slatiňanech na splátky
33/2/2010/ZMS
schválilo bezúplatný převod pozemkové parcely č. 624 o výměře 254 m2 v kat. území Slatiňany z vlastnictví
České republiky-správy Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, do vlastnictví města
Slatiňany ve znění zprávy č. 14/2
34/2/2010/ZMS
1. schválilo prodej části pozemkové parcely č. 632/1 o výměře cca 60 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 150,Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. poměrná část nákladů za vyhotovení geometrického plánu
+ vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí) , ve znění zprávy č. 15/2
2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 632/1
o výměře cca 60 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 150,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti (tj.
poměrná část nákladů za vyhotovení geometrického plánu + vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí),
ve znění zprávy č. 15/2

3. schválilo prodej části pozemkové parcely č. 632/1 o výměře cca 40 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 150,Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. poměrná část nákladů za vyhotovení geometrického plánu
+ vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí), ve znění zprávy č. 15/2
4. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 632/1
o výměře cca 60 m2v kat. území Slatiňany za cenu 150,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti (tj.
poměrná část nákladů za vyhotovení geometrického plánu + vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí),
ve znění zprávy č. 15/2
35/2/2010/ZMS
schválilo pojmenovat most na silnici I/37 přes řeku Chrudimku „Most knížete Auersperga“ a dále na něj umístit
označení „Most vystavěn v r. 1834 stavitelem Benediktem Škvorem“ a erb rodu Auerspergů
ve znění zprávy č. 16/2
36/2/2010/ZMS
schvaluje jako pověřeného zastupitele pro kontakt s pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně
plánovacích podkladů pana Bc. Jana Brůžka
37/2/2010/ZMS
vydalo jednací řád zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 18/2
38/2/2010/ZMS
schválilo podat Generálnímu ředitelství cel, Budějovická 1387/7, Praha, Michle, 140 96 žádost o bezúplatný
převod nemovitého majetku (Celní škola – č.p. 5 v k.ú. Trpišov) do majetku města ve veřejném zájmu, tj. dům
s pečovatelskou službou nebo domov pro seniory.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

