USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY č. 4/2007
ZE DNE 2. dubna 2007
Zastupitelstvo města Slatiňany
31/4/2007
schválilo – rozšířený program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
32/4/2007
vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany ve znění
zprávy č. 2/4
33/4/2007
1. rozhodlo o vstupu města Slatiňany do Svazu měst a obcí České republiky.
2. vzalo na vědomí stanovy Svazu měst a obcí České republiky.
34/4/2007
1. delegovalo starostu MVDr. Ivana Jeníka a místostarostu Vítězslava Kolka, k zastupování
města Slatiňany a k výkonu všech práv akcionáře spojených s akciemi společnosti na všech
řádných i mimořádných valných hromadách obchodní společnosti Vodovody a kanalizace
Chrudim, a.s., konaných do konce volebního období r. 2006 - 2010.
2. zmocnilo MVDr. Ivana Jeníka a Vítězslava Kolka k tomu, aby na valných hromadách
obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., jménem a v zastoupení města
Slatiňany jako akcionáře hlasoval o všech bodech pořadu jednání, aby uplatňoval návrhy a
protinávrhy a vykonával na valné hromadě bez omezení všechna práva akcionáře
vyplývající ze stanov a ze zákona.
Vítězslav Kolek bude na základě tohoto delegování a zmocnění zastupovat město Slatiňany
na valných hromadách obchodní společnosti VaK, a.s., Chrudim pouze v době nepřítomnosti
MVDr. Ivana Jeníka nebo v době, kdy MVDr. Ivan Jeník nevykonává funkci starosty.
3. uložilo zástupci města, aby na příštím zasedání zastupitelstva města konaném po valné
hromadě obchodní společnosti VaK, a.s., Chrudim podal informaci o jednání valné hromady.
35/4/2007
1. schválilo změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2007 v příjmové
i výdajové části na celkovou částku 42.446.100,-Kč ve znění zprávy k 3. rozpočtovému
opatření č. 5/4.
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1 schválené usnesením RM 8/2007 ze dne
29.1. 2007 a rozpočtové opatření č. 2 schválené usnesením RM 13/2007 ze dne 23.3. 2007.
36/4/2007
vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj účinnou od 1. 5. 2007 ve znění zprávy č. 6/4.
37/4/2007
1. schválilo uzavření darovací smlouvy s dárcem - na vodovodní řad v celkové hodnotě
337 000,- Kč, pořízený v roce 2006 na pozemcích p.č. 229/15, 229/20, 229/1, 229/18, 229/31,
230/2, 229/35 a 229/19 dle KN k.ú. Kunčí, obce Slatiňany, vybudovaného za účelem zajištění
napojení novostaveb RD na vodovodní síť ve znění zprávy č. 7/4
2. schválilo uzavření darovací smlouvy s dárcem - na vodovodní řad v celkové hodnotě
106 000,- Kč, pořízený v roce 2005 na pozemcích p.č. 229/6, 229/13 a 229/15 dle KN v k.ú.

Kunčí, obce Slatiňany,vybudovaného za účelem zajištění napojení novostavby RD na
vodovodní síť ve znění zprávy č. 7/4
3. schválilo uzavření darovací smlouvy s dárcem na vodovodní řad v celkové hodnotě
125 000,- Kč, pořízený v roce 2001 na pozemcích p.č. 229/6, 229 (nově přiděleno parc.č. 129)
v k.ú. Kunčí a obce Slatiňany, vybudovaného za účelem zajištění napojení novostavby RD na
vodovodní síť ve znění zprávy
č. 7/4
4. pověřilo uzavřením darovacích smluv s dárci na vodovodní řad v celkové hodnotě
568 000,- Kč starostu města Slatiňany MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 7/4
5. schválilo záměr převodu vodovodního řadu vybudovaného na pozemcích p.č. 229/15,
229/20, 229/1, 229/18, 229/31, 230/2, 229/35, 229/19, 229/6, 229/13, 229/15 a 229
v k.ú. Kunčí, obec Slatiňany, získaného formou daru od fyzických osob ve znění zprávy č.7/4
38/4/2007
1. rozhodlo, že důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování bodu č. 8/4
MVDr. Ivana Jeníka neexistuje.
2. schválilo poskytnutí půjčky na rozšíření a zvelebení bytového fondu z prostředků FRB
žadatelům v tomto pořadí a v těchto částkách na uvedené půjčky:
3. schválilo přijetí půjček městem Slatiňany z Fondu rozvoje bydlení Města Slatiňany
v celkové výši 910.000,- Kč na rozšíření a rekonstrukci tří bytových jednotek
v č.p. 81 v Trpišově
39/4/2007
1. vzalo na vědomí dopis nájemníků č.p. 70, Vrchlického ulice ve Slatiňanech se žádostí o
projednání prodeje domu č.p. 70 ve znění zprávy č. 16/4.
2. zrušilo bod 26/3/2007 usnesení ZM č. 3 ze dne 17. 1. 2007, kde schválilo kupní cenu za
1 m2 podlahové plochy bytu II. kategorie v č.p. 70, Vrchlického ulice ve Slatiňanech ve výši
3 944,- Kč/ za 1 m2 podlahové plochy bytu.
3. zrušilo bod 2 m) ( celková cena 700.000,- Kč za nemovitost č.p. 70 a bod 2 o) ( zřízení
věcných břemen 1. i 2.) , usnesení č. 26/2006 ze dne 21. 6. 2006.
4. schválilo kupní cenu za 1 m2 podlahové plochy bytu II. kategorie v č.p. 70, Vrchlického
ulici ve Slatiňanech ve výši 2 200,- Kč/ za 1 m2 podlahové plochy bytu.
5. schválilo věcné břemeno spočívající v právu vlastníka st. parc. č. 40/2 a st. 249
v kat. území Slatiňany chodit a jezdit přes pozemek st. parc. č. 40/1 v kat. území Slatiňany a
užívat jej jako přístupovou cestu ke st. parc. č. 40/2 a ke st. parc. č. 249 v kat. území Slatiňany
6. schválilo věcné břemeno spočívající v právu města Slatiňany vstupovat na pozemek
st. parc. č. 40/1v kat. území Slatiňany za účelem provádění kontroly, údržby a opravy vodního
díla (dešťové kanalizace), které bude součástí kupní smlouvy na převod nemovitosti č. p. 70
včetně pozemků.
40/4/2007
nechválilo záměr prodeje st. parc. č. 43/7 o výměře 18 m2, pozemkové parc. č. 708/2
o výměře 17 m2, pozemkové parc. č. 708/3 o výměře 88 m2 a pozemkové parc. č. 41/2
o výměře 307 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 10/4.
41/4/2007
1. rozhodlo, že důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování bodu č. 11/4
2. schválilo záměr prodeje části pozemkové parc. č. 632 o výměře cca 17 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 11/4.

42/4/2007
1. schválilo prodej části pozemkové parc. č. 496/1 o výměře cca 30 m2 v kat. území Trpišov
do společného jmění ½ nemovitosti a zbylou ½ nemovitosti za cenu 25,- Kč/m2 (celého
pozemku) a náklady spojené s převodem pozemku (vyhotovení GP a vklad do katastru
nemovitostí-cca 4000,- Kč) ve znění zprávy č. 12/4.
43/4/2007
1. schválilo prodej části pozemkové parc. č. 248/31 o výměře cca 43 m2 v kat. území Trpišov
za cenu 25,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem pozemku ve znění zprávy č. 13/4 a
2. schválilo záměr prodeje pozemkové parc. č. 248/15 o výměře 17 m2 v kat. území Trpišov
ve znění zprávy č. 13/4.
44/4/2007
1. vzalo na vědomí žádost ze dne 19. 9. 2006, doplněnou dne 18. 10. 2006, dne 8. 11. 2006 a
dne 9. 2. 2007, žádost ze dne 2. 10. 2006 a žádost ze dne 27. 11. 2006 ve znění
zprávy č. 14/4
2. neschválilo způsob prodeje pozemkové parc. č. 76/33 o výměře 767 m2, pozemkové
parc. č. 76/31 o výměře 912 m2 a pozemkové parc. č. 76/28 o výměře 662 m2 v kat. území
Trpišov (tedy jako celku) obálkovou metodou nejvyšší nabídce za minimální cenu
150,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitostí ve znění zprávy č. 14/4
3. neschválilo způsob prodeje pozemkové parc. č. 76/33 o výměře 767 m2 a pozemkové
parc. č. 76/31 o výměře 912 m2 v kat. území Trpišov obálkovou metodou nejvyšší nabídce
za minimální cenu 150,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitostí ve znění
zprávy č. 14/4
4. neschválilo způsob prodeje pozemkové parc. č. 76/33 o výměře o výměře 767 m2 v kat.
území Trpišov obálkovou metodou nejvyšší nabídce za minimální cenu 150,- Kč/m2 a náklady
spojené s převodem nemovitosti a zároveň
5. neschválilo způsob prodeje pozemkové parc. č. 76/31 o výměře 912 m2 a pozemkové
parc. č. 76/28 o výměře 662 m2 v kat. území Trpišov obálkovou metodou nejvyšší nabídce
za minimální cenu 150,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti ve znění
zprávy č. 14/4
6. neschválilo směnu pozemkové parc. č. 76/33 o výměře 767 m2 a pozemkové parc. č. 76/31
o výměře 912 m2 v kat. území Trpišov ve vlastnictví města Slatiňany za pozemkovou
parcelu (louku) č. 92 o výměře 4565 m2 v kat. území Trpišov ve vlastnictví za podmínky
finančního dorovnání rozdílu cen směňovaných pozemků, které bude provedeno na podkladě
znaleckého posudku vyhotoveného na náklady ve znění zprávy č. 14/4.
7. schválilo prodej pozemkových parcel č. 76/31 o výměře 912 m2, č. 76/33 o výměře
o výměře 767 m2 a č. 76/28 o výměře 662 m2 v kat. území Trpišov jednotlivě předkladatelům
nejvyšších cenových nabídek daných obálkovou metodou. Stanovená minimální cena
je 250,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.
8. neschválilo, že tento prodej bude inzerován v místním rozhlasu, v Ozvěnách Slatiňan
v inzertních novinách v kraji, v inzertních rubrikách krajských deníků.
45/4/2007
1. neschválilo koupi pozemkové parc. č. 189/54 o výměře 80 m2 v kat. území Slatiňany
ve znění zprávy č. 15/4
46/4/2007

schválilo, že zprávu o uplatňování územního plánu předloží pořizovatel zastupitelstvu města
v souladu s § 55 zák. č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon ) nejpozději do 4 let po vydání
územního plánu a následně nejméně jednou za 4 roky. V případě, že budou uplatňovány
podněty na změny ÚPO Slatiňany, uzavře pořizovatel přijaté podněty vždy k 30.9. běžného
roku, podněty vyhodnotí a do návrhu zprávy zapracuje pokyny pro případné zpracování
návrhu změny ÚPO nebo předloží zastupitelstvu města k projednání negativní posouzení
pořizovatele bez kompletní zprávy o uplatňování územního plánu.
47/4/2007
1. schválilo podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy
č. l k tomuto nařízení s účinností od 1. 2. 2007 měsíční odměnu a příplatek k této odměně až
do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce předsedovi komise pro rozvoj města s účinností
od 1. 2. 2007 ve znění zprávy č. 17/4.
2. schválilo podle § 84 odst. 2 písm. u) odměnu (peněžité plnění) členům komise pro rozvoj
města, kteří nejsou členy zastupitelstva města s účinností od 1. 2. 2007 ve znění zprávy
č.17/4.
48/4/2007
schválilo návrh plánu práce kontrolního výboru na I. pololetí roku 2007.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

