USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY č. 6/2007
ZE DNE 24. září 2007
Zastupitelstvo města Slatiňany
69/5/2007
schválilo – rozšířený program 6. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
70/6/2007
vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany ve znění
zprávy č. 2/6.
71/6/2007
1. schválilo záměr prodeje části pozemkové parc. č. 457/3 o výměře cca 55 m2 v kat.
území Kunčí ve znění zprávy č. 3/6,
2. schválilo záměr prodeje části pozemkové parc. č. 457/3 o výměře cca 119 m2
v kat. území Kunčí ve znění zprávy č. 3/6
3. schválilo záměr prodeje části pozemkové parc. č. 457/3 o výměře cca 80 m2
v kat. území Kunčí ve znění zprávy č. 3/6.
72/6/2007
1. schválilo prodej pozemkové parc. č. 363/2 o výměře 16 m2 v kat. území Škrovád
za cenu 94,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti (500,- Kč správní poplatek za
podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí) ve znění zprávy č. 4/6,
2. schválilo prodej pozemkové parc. č. 363/3 o výměře 59 m2 v kat. území Škrovád za cenu
94,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti (500,- Kč správní poplatek za podání
návrhu na vklad do katastru nemovitostí) ve znění zprávy č. 4/6 a zároveň
3. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na převod pozemkové
parc. č. 363/2 o výměře 16 m2 v kat. území Škrovád a kupní smlouvy na převod pozemkové
parc. č. 363/3 o výměře 59 m2 v kat. území Škrovád
ve znění zprávy č. 4/6.
73/6/2007
1. schválilo prodej části pozemkové parc. č. 389/2 o výměře cca 10 m2 v kat. území Škrovád
včetně příslušenství za cenu 226,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti
(vyhotovení geometrického plánu+správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí) ve znění zprávy č. 5/6,
2. schválilo prodej části pozemkové parc. č. 389/2 o výměře cca 3 m2 v kat. území Škrovád za
cenu 94,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti
(vyhotovení geometrického plánu+správní poplatek za podání návrhu na vklad do
katastru nemovitostí) ve znění zprávy č. 5/6,
3. zrušilo část usnesení č. 53/5/2007 ze dne 27. 6. 2007 ve věci schválení záměru prodeje
části pozemkové parc. č. 389/2 o výměře cca 10 m2 v kat. území Škrovád, volné zpevněné
asfaltové plochy, ve znění zprávy č. 5/6 a
4. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na převod části
pozemkové parc. č. 389/2 o výměře cca 10 m2 v kat. území Škrovád včetně příslušenství
a kupní smlouvy na převod části pozemkové parc. č. 389/2 o výměře cca 3 m2 v kat.
území Škrovád ve znění zprávy č. 5/6.
74/6/2007

1. schválilo změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2007 v příjmové
i výdajové části na celkovou částku 45.111.570,- Kč ve znění zprávy k 11. rozpočtovému
opatření č. 6/6.
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9 schválené usnesením RM 20/2007 ze dne 20. 8.
2007 a rozpočtové opatření č. 10 usnesením RM 21/2007 ze dne 3. 9. 2007.
75/6/2007
vzalo na vědomí vydání Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů ve znění právy č. 7/ 6.
76/6/2007
vydalo Směrnici o rozpočtu města Slatiňany ve znění zprávy č. 8/6
77/6/2007
1. schválilo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 20180211 o poskytnutí finančních
prostředků od SFŽP České republiky ve znění zprávy č. 9/6
2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 20180211 o
poskytnutí finančních prostředků od SFŽP České republiky
78/6/2007
1. projednalo stížnost ze dne 4.7.2007
2. schválilo upravený text odpovědi.
79/6/2007
1. vzalo na vědomí dopisy doručené dne 13. 6. 2007 a 13. 8. 2007 ve znění zprávy č. 11/6,
2. schválilo ponechat v platnosti dosavadní usnesení č. 40/4/2007 ze dne 2. 4. 2007, kterým
nebyl schválen obecný záměr prodeje pozemkové parc. č. 41/2 o výměře 307 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 11/6
3. uložilo městskému úřadu předložit záměr prodeje pozemkové parc. č. 41/2 o výměře
307 m2 v kat. území Slatiňany rozšířený o skutečnosti uvedené v dopisech k opětovnému
projednání, a to po vybudování kanalizace v ul. Vrchlického ve Slatiňanech ve znění zprávy č.
11/6.
80/6/2007
1. schválilo:
a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2709200807 ve znění zprávy č. 12/6
b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2709201007 ve znění zprávy č. 12/6
2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka
a) uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2709200807
b) uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2709201007
81/6/2007
1. schválilo prodej rodinného domu čp. 70 na stavební parcele č. 40/1, stavební parcelu č.
40/1, pozemkovou parcelu č. 845, pozemkovou parcelu č. 846, pozemkovou parcelu č.
847 a stavební parcelu č. 40/3, v katastrálním území Slatiňany, jako tří celků jednotlivým
kupujícím znění zprávy č. 13/6
2. zrušilo bod 2 n) usnesení č.26/2006 ze dne 21.6.2006 prodej části poz. parc. č. 40/1 o
výměře cca 344 m2 (přístupová komunikace a dvůr) a st. par. č. 40/3 o výměře 158 m2
(manipulační plocha-kolny) v kat. území Slatiňany se všemi součástmi a příslušenstvím za
cenu 250,-Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti stávajícím nájemcům)

3. schválilo, že vlastnické podíly, tj. i výsledná kupní cena pro jednotlivé kupující
společných prostor domu čp. 70 (půda, chodba), stavební parcely č. 40/1 a pozemkové
parcely č. 845 budou stanoveny z poměru ploch jednotlivých bytů ku ploše celkové obytné
plochy domu čp. 70
4. schválilo kupní cenu 400,-Kč za jeden metr čtvereční stavební parcely č. 40/1
5. schválilo kupní cenu 615,-Kč za jeden metr čtvereční půdy domu čp. 70
6. schválilo kupní cenu 157,-Kč za jeden metr čtvereční pozemkové parcely č. 845
7. schválilo cenu parcel č. 40/3, 846 a 847 tak, že jejich zastavěná část kůlnami
a garáží včetně těchto staveb je 522,-Kč/m2 a nezastavěná část 157,-Kč/ m2
8. schválilo, že stavební parcela č. 40/3 bude prodána společně s bytem č. 70/3,
pozemková parcela č. 846 bude prodána společně s bytem č. 70/2 a pozemková parcela
č. 847 bude prodána společně s bytem č. 70/1, ve znění zprávy č. 13/6.
9. schválilo, že náklady spojené s prodejem hradí kupující ve znění zprávy č. 13/6
82/6/2007
I. rozhodlo
1) v souladu s § 55 a § 44 zákona č.183/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon) o pořízení Změn č. 1 ÚPO Slatiňany.
c) neschválilo žádost o změnu využití části pozemku parc. č. 126
kat.úz. Trpišov na funkční plochu nízkopodlažního bydlení
e) schválilo návrh na změnu stávající funkční plochy pro areál bývalé Modely, dosud
“výrobní služby a služby“ na funkční plochu „plochy bydlení vícepodlažní“.
g) schválilo žádost realitní kanceláře INTUS Chrudim na změnu v zařazení pozemku
parc. č. 444/102 kat. úz. Slatiňany ve smyslu zprávy č. 14/6.
h) schválilo žádost spol. s r.o. IDEAL REALITY Chrudim o zařazení pozemku
parc. č. 470/1 v kat.úz. Slatiňany jako funkční plochu nízkopodlažního bydlení
i) a) neschválilo žádost na pořízení změny regulativu funkční regulace
pro plochu zahrádkové osady Presy – zvýšit plochu staveb sloužících potřebě funkčního
využití na 35 m2 .
i) a) a)rozhodlo, že existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování bodu č. 14/6
i) a) a i) b) Marie Málkové.
i) a) b) rozhodlo, že existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování bodu č. 14/6
i) a) a i) b) Petra Šotty.
j) ve všech lokalitách, určených územním plánem k zástavbě se doplní povinnost pro prvního
zájemce o výstavbu pořídit územní studii nebo regulační plán pro tuto lokalitu
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 ( § 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,

1) že při pořizování Změn č. 1 ÚPO Slatiňany bude přepracován hlavní výkres této
dokumentace, kromě schválených změn zde bude zapracováno nové vymezení záplavového
území vodního toku Chrudimka
2) že požadavek na zpracování konceptu Změn č.1 vyplyne z projednání zadání.
83/6/2007
schválilo záměr směny nebo prodeje části pozemkové parc. č. 694 o výměře cca 2 298 m2
v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 15/6.
84/6/2007
1. schválilo uzavření smlouvy o vkladu do společnosti mezi městem Slatiňany a společností
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., ve znění zprávy č. 16/6
2. pověřilo starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o vkladu do společnosti
mezi městem Slatiňany a společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
3. Smlouva o vkladu do společnosti mezi městem Slatiňany a společností Vodovody a
kanalizace Chrudim, a.s., bude uzavřena pouze v případě složení celé částky 1.464.232,Kč dle
darovacích smluv schválených usnesením RMS dne 11. září 2007 pod č. 334/22/2007.
85/6/2007
neschválilo bezúplatný převod pozemkové parc. č. 444/46 o výměře 3 m2, pozemkové parc.
č. 444/49 o výměře 1 046 m2, pozemkové parc. č. 444/55 o výměře 552 m2 a pozemkové
parc. č. 444/90 o výměře 177 m2 v kat. území Slatiňany se všemi součástmi z vlastnictví
ČR-správy Pozemkového fondu do vlastnictví města Slatiňany ve znění zprávy č. 17/6.
86/6/2007
schválilo stažení bodu č. 18/6 z programu jednání ZMS.
Byla uhrazena celá kupní cena včetně úroků z prodlení a dlužné nájemné v plné výši.
87/6/2007
schválilo zadání Změn č. II Regulačního plánu Slatiňany Jih ve znění zprávy č. 19/6.
88/6/2007
schválilo zařazení dofinancování rekonstrukce ulice Škrovád III etapa
(mezi čp. 79 a čp. 117) do rozpočtu města na r. 2008 ve výši 622.000 Kč.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

