USNESENÍ č. 3/2011
Z 3. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE SLATIŇANECH
ze dne 24. ledna 2011
Zastupitelstvo města Slatiňany
39/3/2011/ZMS
schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/3
40/3/2011/ZMS
1. schválilo 21. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2010 v příjmové části na
61.460.625,74 Kč (dorovnáno financováním
příjmů 3.783.740,- Kč) a ve výdajové části 60.025.665,74 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.218.700,-)
ve znění zprávy k 21. rozpočtovému opatření č. 2/3.
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 20. schválené usnesením RM 6/2010 ze dne 20. 12. 2010
41/3/2011/ZMS
1. schválilo 1. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2011 v příjmové části na
44.625.700,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.609.200,- Kč) a ve výdajové části 43.243.000,- Kč
(dorovnáno financováním výdajů 4.991.900,-) ve znění zprávy k 1. rozpočtovému opatření č. 3/3 včetně
doplnění
42/3/2011/ZMS
vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve
dvousložkové formě v místní části Škrovád a na pozemcích parcelních čísel 650/1, 650/3, 649/1 a 704/1
v katastrálním území Slatiňany, ve znění zprávy č. 4/3
43/3/2011/ZMS
I. rozhodlo
1) v souladu s § 55 a § 44 zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) o pořízení
Změn č. 2 ÚPO Slatiňany.
O jednotlivých žádostech na pořízení změn rozhodlo takto:
a) schválilo návrh na změnu regulativu pro zahrádkářskou a chatovou osadu v Trpišově – zvětšení funkční
plochy pro stavbu v zahrádkářské a chatové osadě ze stávajících 25 m2 na 60 m2, ve znění zprávy č. 5/3, bod
1) a 2) důvodové zprávy
b) schválilo návrh na pořízení změny využití pozemků parc. č.. 429/2 (orná půda), 431/1, 431/3 v kat.úz.
Slatiňany - v ÚPO trvalý trávní porost – změna na funkční plochu pro bydlení nízkopodlažní – rodinné
domy. ve znění zprávy č. 5/3, bod 3) důvodové zprávy
c) schválilo žádost na pořízení změny funkční plochy pozemků parc. č. 223/1, 223/2, 224 kat.úz. Trpišov –
v ÚPO Slatiňany jako trvalý travní porost, změnit pro tyto pozemky regulativ nebo je zařadit jako lokalitu
„vodní plochy a toky“, ve znění zprávy č. 5/3, bod 4) důvodové zprávy
d) schválilo žádost na pořízení změny funkční plochy u pozemků parc. č. 316/1 a 316/2 kat.úz. Kunčí –
zeleň ostatní – nové využití jako plocha výrobních služeb a služeb. ve znění zprávy č. 5/3, bod 5) důvodové
zprávy za podmínky zrušení rozvojové plochy č. 42/R.
e) neschválilo žádost na pořízení změny funkčního využití pozemků parc. č. 443/4 a 443/14 v kat. úz.
Slatiňany a okolních pozemkových parcel – dosud trvalé trávní porosty, změnit na funkční plochy pro
bydlení (bytová výstavby, rodinné domy a pod.) ve znění zprávy č. 5/3, bod 6) důvodové zprávy

f) schválilo žádost na pořízení změny funkčního využití pozemku parc. č. 444/86 kat. úz. Slatiňany –
občanská vybavenost vyšší na funkční plochu ploch pro bydlení nízkopodlažní. ve znění zprávy č. 5/3, bod 7)
důvodové zprávy
g) schválilo žádost na změnu trasy komunikace navazující na navrhovaný sjezd z budoucího obchvatu města
silnicí I/37 ne podél stávajících rodinných domů v ulici Nádražní, ale po drážním pozemku a podél nádražní
budovy, ve znění zprávy č.5/3, bod 8) důvodové zprávy
h) schválilo žádost na pořízení změny funkčního využití pozemku parc. č. 402/3 kat.úz. Slatiňany – zeleň
ostatní, na plochu k bydlení nízkopodlažní, ve znění zprávy č. 5/3, bod 9) důvodové zprávy
i) schválilo žádost na pořízení změny funkčního využití pozemků parc. č. 402/1 a 402/10 kat.úz. Slatiňany –
zeleň ostatní, na plochu k bydlení nízkopodlažní, ve znění zprávy č. 5/3, bod 10) důvodové zprávy
j) neschválilo žádost na pořízení změny funkčního využití (nebo regulativu) pozemku parc. č. 443/7 (orná
půda) a část poz. parc. č. 443/14 oba kat.úz. Slatiňany) plochy zemědělsky využívané půdy, volná krajina,
kterou nelze oplotit), tak aby bylo oplocení možné, ve znění zprávy č. 5/3, bod 11) důvodové zprávy
k) schválilo žádost na pořízení změny funkčního využití pozemku parc. č. 78/1 a 78/5 kat.úz. Slatiňany
(ostatní zeleň), na plochu k bydlení nízkopodlažní, ve znění zprávy č.5/3, bod 12 ) důvodové zprávy
l) neschválilo žádost na pořízení změny funkčního využití pozemků parc. č. 359 a 367/3 kat. úz. Trpišov,
lokalita Kochánovice (trvalé trávní porosty)na plochu k bydlení nízkopodlažnímu, ve znění zprávy č.5/3, bod
13 důvodové zprávy
2) o způsobu úhrady pořízení změn. Úhrada nákladů na zpracování změn a na mapové
podklady bude
hrazena v plné výši žadateli o pořízení změn, a to rovným dílem ( viz. § 45, odst. 4 stavebního zákona ).
Změna podle návrhu jednotlivých žadatelů bude pořizována, pokud nejpozději do jednoho měsíce od sdělení
o výši podílu k úhradě, který vyjde z výběru zhotovitele změn, uhradí žadatel stanovený podíl
II. schválilo
zásadu, že požadavek na zpracování konceptu Změn č. 2 vyplyne z projednání zadání.
44/3/2011/ZMS
schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 315/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca
25 m2 a pozemkové parcely č. 315/11 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 50 m2v kat. území
Trpišov, ve znění zprávy č. 6/3
45/3/2011/ZMS
schválilo prodej části pozemkové parcely č. 357/21 o výměře cca 8.000 m2 za cenu 350,- Kč/m2 , plus
náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. poměrná část nákladů na vyhotovení geometrického plánu +
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí) společnosti Senior park, a.s., 5. května 1661/2, 14062
Praha 4 Nusle, IČ 28963351 s tím, že kupující bude realizovat na pozemku výstavbu bytového komplexu pro
seniory „Senior-Park“ a zaplatí do 30. 4. 2011 zálohu kupní ceny ve výši 1.300.000,- Kč. Kupní smlouva
bude uzavřena po vyhotovení kolaudačního rozhodnutí. Zbývající část kupní ceny uhradí kupující po podpisu
kupní smlouvy, ale před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, ve znění zprávy č. 7/3
46/3/2011/ZMS
vzalo na vědomí nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů od 1. 1. 2011, ve znění zprávy č. 8/3

47/3/2011/ZMS
1. schválilo prodej části pozemkové parcely č. 276/2 o výměře cca 530m2 v kat. území Slatiňany za celkovou
cenu 55.000,- Kč + náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. vyhotovení geometrického plánu + vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí), ve znění zprávy č. 9/3
2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č.
276/2 o výměře cca 530 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 55.000,- Kč + náklady spojené s převodem
nemovitosti (tj. vyhotovení geometrického plánu + vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí),
ve znění zprávy č. 9/3.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

