USNESENÍ č. 6/2011
Z 6. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE SLATIŇANECH
ze dne 19. září 2011
Zastupitelstvo města Slatiňany
88/6/2011/ZMS
schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/6
89/6/2011/ZMS
vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany, ve znění zprávy č. 2/6
90/6/2011/ZMS
1. schválilo 15. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2011 v příjmové části na
47.997.699,61 Kč (dorovnáno financováním příjmů 10.014.423,30 Kč) a ve výdajové části 53.020.222,91 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 4.991.900,-) ve znění zprávy k 15. rozpočtovému opatření č. 3/6
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 11. schválené
usnesením RM 21/2011 ze dne 14. 7. 2011, rozpočtové opatření č. 12. schválené
usnesením RM 22/2011 ze dne 18. 7. 2011, rozpočtové opatření č. 13. schválené
usnesením RM 23/2011 ze dne 22. 8. 2011 a rozpočtové opatření č. 14. schválené
usnesením RM 24/2011 ze dne 5. 9. 2011.
91/6/2011/ZMS
1. vzalo na vědomí cenovou kalkulaci nákladů SK Spartak Slatiňany, o.s. na tělesnou výchovu pro ZŠ
Slatiňany, ve znění zprávy č. 4/6
2. schválilo finanční příspěvek – grant Sportovním klubům Spartak Slatiňany, občanské sdružení, Smetanovo
nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 ve výši 40.000,-Kč za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření, ve znění zprávy č. 4/6
3. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – grantu mezi městem Slatiňany, T. G.
Masaryka 36, 538 21 Slatiňany a Sportovními kluby Spartak Slatiňany, občanské sdružení, Smetanovo nábřeží
556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření,
ve znění zprávy č. 4/6
4. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – grantu
mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka, 538 21 Slatiňany a Sportovními kluby Spartak Slatiňany, občanské
sdružení, Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861, za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření, ve znění zprávy č. 4/6
92/6/2011/ZMS
schválilo návrh zadání Změny č.1 Regulačního plánu pro lokalitu v ÚPO Slatiňany ozn. 44/R v části obce
Trpišov
93/6/2011/ZMS
1. schválilo prodej tří garáží (čp. 822-825, číslo garáže 1,2,3) jednotlivě, stojících na stavebních parcelách č.
1347/3, 1345/3, 1347/4, 1345/4, 1347/5, 1345/5 vzniklých oddělením ze stavebních parcel č. 1345 a č. 1347
dle geometrického plánu č.1218 - 56/2011 vyhotoveného společností Geodetales Chrudim, s.r.o. dne 29. 4.
2011 a schváleného Katastrálním pracovištěm v Chrudimi dne 6.5.2011 o celkové zastavěné ploše 63 m2 v
katastrálním území Slatiňany za minimální cenu 80.000,- Kč za jednu garáž včetně stavební parcely pod garáží
plus náklady spojené s převodem (vyhotovení geometrického plánu, daň z převodu nemovitostí, poplatek za
vklad práva do KÚ), za podmínky uvolnění zástavního práva zřízeného ve prospěch České spořitelny, a.s.,
ve znění zprávy č. 6/6
2. schválilo prodej tří garáží (čp. 832-335, číslo garáže 1,2,3) jednotlivě, stojících na stavebních parcelách č.
1467,1468,1469 vzniklých oddělením ze stavení parcely č. 1362 dle geometrického plánu č. 1219-57/2011
vyhotoveného společností Geodetales Chrudim, s.r.o. dne 28. 4. 2011 a schváleného Katastrálním pracovištěm
v Chrudimi dne 4. 5. 2011 o celkové zastavěné ploše 64 m2 v katastrálním území Slatiňany za minimální cenu
80.000,- Kč za jednu garáž včetně stavební parcely pod garáží plus náklady spojené s převodem (vyhotovení
geometrického plánu, daň z převodu nemovitostí, poplatek za vklad práva do KÚ), ve znění zprávy č. 6/6

3. určilo, že každá ze šesti garáží včetně stavební parcely popsaných v bodě 1 a 2 bude prodána jednomu
zájemci s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou zjištěnou obálkovou metodou plus náklady spojené s převodem
nemovitostí (geometrické rozdělení pozemků, daň z převodu nemovitostí a poplatek za vklad práva do KÚ),
ve znění zprávy č. 6/6
4. schválilo podmínky obálkové metody pro zjištění nabídkové ceny šesti garáží včetně stavebních parcel
popsaných v bodě 1 a 2 ve, znění zprávy č. 6/6
5. uložilo městskému úřadu zveřejnit nabídku s podmínkami obálkové metody na úřední desce, webových
stránkách města a v Ozvěnách Slatiňan, ve znění zprávy č. 6/6
6. jmenovalo komisi pro veřejné otevírání obálek s nabídkami na odkoupení nemovitostí, tj. šestí garáží na
Starém náměstí v tomto složení: místostarosta Vítězslav Kolek, předseda kontrolního výboru Jaroslav Malina,
předseda finančního výboru Ing. Dagmar Fryšová, vedoucí HSO Ing. Vladimír Rašín (náhradníci – referent
HSO Ing. Pavla Šťovíčková, starosta MVDr. Ivan Jeník), ve znění zprávy č. 6/6
7. jmenovalo odbornou komisi pro vyhodnocení nabídek na odkup nemovitostí, tj. šesti garáží na Starém
náměstí ve Slatiňanech v tomto složení: místostarosta Vítězslav Kolek, předseda kontrolního výboru Jaroslav
Malina, předseda finančního výboru Ing. Dagmar Fryšová, vedoucí HSO Ing. Vladimír Rašín (náhradníci –
referent HSO Ing. Pavla Šťovíčková, starosta MVDr. Ivan Jeník), ve znění zprávy č. 6/6
94/6/2011/ZMS
1. vzalo na vědomí dopis ve věci nesouhlasu s usnesením zastupitelstva města Slatiňany č. 75/5/2011/ZMS ze
dne 22. června 2011, kterým bylo schváleno odkoupení spoluvlastnického podílu 1/6 k části pozemkové parcely
č. 443/14 o výměře cca 220 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 20,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem
nemovitostí (vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí) za podmínky zajištění souhlasů všech
spoluvlastníků pozemkové parcely č. 443/14 v kat. území Slatiňany s odkoupením, ve znění zprávy č. 7/6
2. zamítlo návrh na odkoupení celé pozemkové parcely č. 443/4 o výměře 3 230 m2 v kat. území Slatiňany za
cenu 200,- Kč/m2 a odkoupení spoluvlastnického podílu 1/6 k celé pozemkové parcele č. 443/14 o výměře 998
m2 v kat. území Slatiňany za cenu 33,33,- Kč/m2, ve znění zprávy č. 7/6
95/6/2011/ZMS
neschválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 496/25 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území
Trpišov, ve znění zprávy č. 8/6

96/6/2011/ZMS
zrušilo:
1. usnesení č. 10/2000 bod 1 f) ze dne 14. 6. 2000 ve věci schválení podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků parc. č. 592/3, č. 596/3, č. 584/3, č. 585/1, č. 592/4, č. 592/2, č. 596/4 a č. 536/1, všechny v kat. území
Slatiňany z vlastnictví ČR - správce Pozemkový fond České republiky Chrudim do vlastnictví města Slatiňany,
ve znění zprávy č. 9/6
2. usnesení č. 6/2003 bod 2 h) ze dne 25. 6. 2003 ve věci schválení bezúplatného převodu silničního díla, které
je vybudované v souběžném směru se silnicí I/37, a vede od Motorestu Bonet ve Slatiňanech po cca 100 m
za 2. vjezd do Kunčí, i s tím, že nebude vypořádáno vlastnictví pozemků pod tímto silničním dílem, ve znění
zprávy č. 9/6
3. část usnesení č. 7/2003 bod 2 k) ze dne 17. 9. 2003 ve věci schválení úplatného převodu pozemku č. 163/1
v kat. území Škrovád, pozemků parc. č. 132/8, č. 132/9, č. 132/16 a č. 444/4 vše v kat. území Kunčí a pozemku
parc. č. 503 v kat. území Trpišov z vlastnictví ČR - správce Pozemkový fond České republiky do vlastnictví
města Slatiňany, ve znění zprávy č. 9/6
4. usnesení č. 13/2004 bod 2 b) ze dne 23. 6. 2004 ve věci schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č.
113/2 o výměře 2 155 m2 v kat. území Škrovád z vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 125,
Pardubice za podmínky převodu silničního díla na pozemku vybudovaného do vlastnictví města Slatiňany,
ve znění zprávy č. 9/6
5. části usnesení č. 22/2005 bod 2 g) ze dne 14. 12. 2005 ve věci bezúplatného převodu pozemkové parc. č.
584/5 o výměře cca 333 m2 v kat. území Slatiňany a pozemkové parc. č. 163/10 o výměře 286 m2 v kat. území
Škrovád z vlastnictví ČR-správy Pozemkového fondu do vlastnictví města Slatiňany, ve znění zprávy č. 9/6
97/6/2011/ZMS
1. schválilo prodej pozemkové parcely č. 60/6 - zahrada o výměře 210 m2 v kat. území Škrovád za cenu 250,Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí) , ve
znění zprávy č. 10/6

2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 60/6 zahrada o výměře 210 m2 v kat. území Škrovád za cenu 250,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti
(tj. vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí), ve znění zprávy č. 10/6
98/6/2011/ZMS
neschválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 525/8 orná půda o výměře cca 846 m2 v kat. území
Slatiňany, ve znění zprávy č. 11/6
99/6/2011/ZMS
1. schválilo prodej části pozemkové parcely č. 822 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 41 m2 v kat.
území Slatiňany za cenu 109,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. náklady za vyhotovení
geometrického plánu + vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí), ve znění zprávy č. 12/6
2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 822
ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 41 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 109,- Kč/m2 + náklady spojené
s převodem nemovitosti (tj. náklady za vyhotovení geometrického plánu + vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí), ve znění zprávy č. 12/6
100/6/2011/ZMS
schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 147 – lesní pozemek o výměře cca 439 m2 v kat. území
Trpišov, ve znění zprávy č. 13/6
101/6/2011/ZMS
1. zrušilo usnesení č. 267/22/2009/ZMS, bod 3,4,5,6,7,8,9, 10 ze dne 26. října 2009 ve věci prodeje bývalé
ubytovny využitelné jako rodinný dům s jednou bytovou jednotkou na plovárně ve Slatiňanech a podmínky
jejího prodeje, ve znění zprávy č.14/6
2. schválilo prodej bývalé ubytovny využitelné jako rodinný dům s jednou bytovou jednotkou 1 + 2 částečně
stojící na části stavební parcely č. 927/3 a částečně na stavební parcele č. 927/4 o celkové zastavěné ploše
cca 95 m2, s užitkovou plochou 70,90 m2 , prodej části st. parc. č. 927/3 o výměře cca 84 m2, prodej části
pozemkové parc. č. 204/1 o výměře cca 29 m2 , vše v katastrálním území Slatiňany, ve znění zprávy č. 14/6
3. schválilo, že část stavební parcely č. 927/3, část pozemkové parcely č. 204/1 a bývalá ubytovna využitelná
jako rodinný dům s jednou bytovou jednotkou 1 + 2 částečně stojící na části stavební parcely č. 927/3 a
částečně na stavební parcele č. 927/4 v kat. území Slatiňany bude prodána jednomu zájemci s nejvyšší celkovou
nabídkovou cenou zjištěnou obálkovou metodou plus náklady spojené s převodem nemovitostí (daň z převodu
nemovitostí, geometrické rozdělení pozemků, správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí), ve znění zprávy č. 14/6
4. schválilo podmínky obálkové metody pro zjištění nabídkové ceny za část stavební parcely č. 927/3, část
pozemkové parcely č. 204/1 a bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům s jednou bytovou jednotkou
1 + 2 částečně stojící na části stavební parcely č. 927/3 a částečně na stavební parcele č. 927/4 v kat. území
Slatiňany s tím, že město Slatiňany si vyhrazuje právo v období od zveřejnění podmínek obálkové metody do
doby odhlasování prodeje konkrétnímu zájemci zastupitelstvem města zrušit prodej nemovitostí uvedených
v bodě 2,3,4, ve znění zprávy č. 14/6
5. uložilo městskému úřadu zveřejnit nabídku s podmínkami obálkové metody na úřední desce, webových
stránkách města a v Ozvěnách Slatiňan, ve znění zprávy č. 14/6
6. jmenovalo komisi pro veřejné otevírání obálek s nabídkami na odkoupení nemovitostí, tj. v tomto složení:
místostarosta Vítězslav Kolek, předseda kontrolního výboru Jaroslav Malina, předseda finančního výboru Ing.
Dagmar Fryšová, vedoucí HSO Ing. Vladimír Rašín (náhradníci – referent HSO Ing. Pavla Šťovíčková, starosta
MVDr. Ivan Jeník), ve znění zprávy č. 14/6
7. jmenovalo odbornou komisi pro vyhodnocení nabídek na odkup nemovitostí, tj. budovy bývalé ubytovny
a souvisejících pozemků v areálu plovárny ve Slatiňanech v tomto složení: místostarosta Vítězslav Kolek,
předseda kontrolního výboru Jaroslav Malina, předseda finančního výboru Ing. Dagmar Fryšová, vedoucí HSO
Ing. Vladimír Rašín (náhradníci referent HSO Ing. Pavla Šťovíčková, starosta MVDr. Ivan Jeník),
ve znění zprávy č. 14/6

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

