Usnesení č. 5/2015
z 5. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
ze dne 24. června 2015
Zastupitelstvo města Slatiňany
61/5/2015/ZMS
schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/5
62/5/2015/ZMS
vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy
č.2/5.
63/5/2015/ZMS
1) schválilo Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2014 a všechny doplňující finanční
informace k závěrečnému účtu za rok 2014 (hospodaření města za rok 2014)
2) v souladu s § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů:
a) projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Slatiňany za rok
2014, které bylo provedeno pracovníky finančního odboru Krajského úřadu Pardubického
kraje
b) souhlasí s celoročním hospodařením, a to s výhradou ve znění zprávy č. 3/5
64/5/2015/ZMS
1) schválilo účetní závěrku za rok 2014
2) schválilo převod výsledku hospodaření za rok 2014 ve schvalovacím řízení na účet
nerozděleného zisku (ztráty) minulých let v celkové výši 17.342.605,89 Kč
65/5/2015/ZMS
1) schválilo 12. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2015
v příjmové části na 54.229.362,75 Kč (dorovnáno financováním příjmů 9.132.873,37 Kč)
a ve výdajové části 59.374.736,12 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění
zprávy k 12. rozpočtovému opatření č. 5/5
2) vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8. schválené usnesením RM 16/2015 ze dne
27. 4. 2015, rozpočtové opatření č. 9. schválené usnesením RM 17/2015 ze dne 29. 4. 2015,
rozpočtové opatření č. 10. schválené usnesením RM 18/2015 ze dne 18. 5. 2015 a rozpočtové
opatření č. 11. schválené usnesením RM 19/2015 ze dne 1. 6. 2015
66/5/2015/ZMS
schválilo veřejnoprávní smlouvu s městem Chrudim o sociálně-právní ochraně dětí ve znění
zprávy č. 6/5
67/5/2015/ZMS
schválilo směnu části pozemkové parcely č. 107/8 o výměře 50 m2 v kat. území Slatiňany ve
vlastnictví města Slatiňany za část pozemkové parcely č. 108/15 o výměře 10 m2 v kat. území
Škrovád za těchto podmínek:
1. finančního dorovnání rozdílu hodnot směňovaných pozemků s tím, že hodnoty
směňovaných pozemků jsou následující: ve výši 135,- Kč/m2 za pozemek parc.č. 107/8
a ve výši 108,- Kč/m2 za pozemek parc. č.108/15,
2. náklady spojené se směnou pozemků (tj. náklady na úhradu správního poplatku za vklad
vlastnického práva do veřejného seznamu) budou hrazeny rovným dílem (1/2 město Slatiňany
a 1/2 směňující) ve znění zprávy č. 7/5
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68/5/2015/ZMS
1) zrušilo usnesení č. 165/12/2012/ZMS ze dne 19. 9. 2012 ve znění zprávy č. 8/5
2) zrušilo usnesení č. 315/22/2014/ZMS ze dne 25. 6. 2014 ve znění zprávy č. 8/5
69/5/2015/ZMS
schválilo bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 716 (ostatní plocha, silnice)
o celkové výměře cca 2027 m2 v kat. území Slatiňany z vlastnictví Pardubického kraje,
se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, do vlastnictví města Slatiňany, ve znění
zprávy č. 9/5
70/5/2015/ZMS
schválilo bezúplatný převod pozemkové parcely č. 108/8 o výměře 17 m2 v kat. území
Škrovád, zastavěné komunikací ve vlastnictví města Slatiňany, do vlastnictví města Slatiňany
s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. 1000,- Kč za vklad vlastnického práva
do veřejného seznamu, uhradí město Slatiňany, ve znění zprávy č. 10/5
71/5/2015/ZMS
schválilo odkoupení st. parc. č. 800 o výměře 573 m2, st. parc. č. 995 o výměře 28 m2, části
pozemkové parc. č. 158/3 o výměře cca 2700 m2, pozemkové parc. č. 159 o výměře 1211 m2
a části pozemkové parc. č. 158/1 o celkové výměře cca 211 m 2 za cenu 1 575 000,- Kč +
náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. vyhotovení geometrického plánu a správní
poplatek za vklad vlastnického práva do veřejného seznamu) od Tělocvičné jednoty Sokol
Slatiňany, IČ: 00864544, se sídlem, Tyršova 431, Slatiňany za podmínky zajištění
financování, ve znění zprávy č. 11/5
72/5/2015/ZMS
schválilo prodej pozemkové parc. č. 687/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
29 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 150,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti
(tj. správní poplatek za vklad vlastnického práva do veřejného seznamu), ve znění zprávy č.
12/5
73/5/2015/ZMS
schválilo záměr převzetí osmi bodů veřejného osvětlení a přeložku chodníku v místě napojení
města na budoucí silniční obchvat v ulici Vítězství ve znění zprávy č. 13/5
74/5/2015/ZMS
schválilo uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Chodník v ul. Sečská, Slatiňany
– IV. etapa“, která se v souladu s projektovou dokumentací dotkne pozemku parc. č. 687/1
v kat. území Slatiňany ve vlastnictví Pardubického kraje v rozsahu cca 397 m2, ve znění
zprávy č. 14/5
75/5/2015/ZMS
schválilo záměr prodeje st. parcely č. 122 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 239 m2 a
pozemkové parc. č. 511/3 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 46 m2 v kat. území
Trpišov, ve znění zprávy č. 15/5
76/5/2015/ZMS
1) ověřilo soulad zrušení Regulačního plánu Slatiňany - jih s vydanou územně plánovací
dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území dle § 68 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - dle
přiloženého odůvodnění zrušení Regulačního plánu Slatiňany - jih, které je doplněno
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odůvodněním pořizovatele dle § 68, odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo města Slatiňany po ověření
neshledalo žádný rozpor.
2) souhlasilo s vyhodnocením výsledků projednání zrušení Regulačního plánu Slatiňany - jih,
vyhodnocením připomínek, stanovisek, námitek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele
dle § 67, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
3) vydalo podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 69 odst. 2)
stavebního zákona, a přiměřeně § 20 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti (dále jen vyhlášky), § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád opatření obecné povahy - zrušení Regulačního plánu Slatiňany – jih včetně jeho změn
77/5/2015/ZMS
1) neschválilo koupi 1/2 chaty č. ev. 44 v kat. území Kunčí, ve znění zprávy č. 17/5
2. neschválilo koupi chaty č. ev. 92 v kat. území Kunčí.
78/5/2015/ZMS
neschválilo záměr prodeje části pozemkové parc. č. 664/3 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře cca 10 m2 v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 18/5
79/5/2015/ZMS
schválilo změněná „ Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení“, ve znění
zprávy č. 19/5
80/5/2015/ZMS
schválilo prodej bytové jednotky č. 724/7 v domě čp. 724 postaveném na stavebních
parcelách č. 998 a 999 včetně majetkového podílu 7280/112760 na společných částech
domu, 7280/112760 majetkového podílu stavebních parcel č. 998 a 999, vše v katastrálním
území Slatiňany za cenu 84.000,- Kč, plus inflace z částky 84.000,- Kč od data prvního
předání bytu k užívání do data uzavření kupní smlouvy, plus ¼ nájmu z prodávaného bytu
vypočítaného od uzavření kupní ceny do data dvaceti let od prvního předání bytu, plus
náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti, náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy
a znaleckého posudku pro výpočet daně z převodu nemovitostí) ve znění zprávy č. 20/5
81/5/2015/ZMS
pověřila Městský úřad přípravou změny jednacího řádu zastupitelstva města ve smyslu
zavedení jmenovitého hlasování zastupitelů
82/5/2015/ZMS
vzalo na vědomí vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 14.5.2015 – zajištění
bezpečnosti na silnici I/37
83/5/2015/ZMS
vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 29.4.2015.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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