USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY č. 8/2007
ZE DNE 17. prosince 2007
Zastupitelstvo města Slatiňany
94/8/2007
schválilo – program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
95/8/2007
vzalo na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy 2/8.
96/8/2007
schválilo záměr směny části pozemkové parc. č. 419/2 o výměře cca 450 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 3/8.
97/8/2007
1. schválilo záměr prodeje části pozemkové parc. č. 147/5 o výměře cca 55 m2 v kat. území
Škrovád ve znění zprávy č. 4/8
2. schválilo záměr prodeje pozemkové parc. č. 147/2 o výměře 46 m2 v kat. území Škrovád ve
znění zprávy č. 4/8.
98/8/2007
1. schválilo prodej části pozemkové parc. č. 457/3 o výměře cca 55 m2 v kat. území Kunčí za
cenu 70,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti (geometrické oddělení+správní
poplatek za podání návrh na vklad do katastru nemovitostí) ve znění zprávy č. 5 /8,
2. schválilo prodej části pozemkové parc. č. 457/3 o výměře cca 119 m2 v kat. území Kunčí
za cenu 70,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti (geometrické oddělení+správní
poplatek za podání návrh na vklad do katastru nemovitostí) ve znění zprávy č. 5/8,
3. schválilo prodej části pozemkové parc. č. 457/3 o výměře cca 80 m2 v kat. území Kunčí
za cenu 70,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti
(geometrické oddělení+správní poplatek za podání návrh na vklad do katastru nemovitostí) ve
znění zprávy č. 5/8,
99/8/2007
1. schválilo záměr prodeje části pozemkové parc. č. 444/4 o výměře cca 5 770 m2 v kat.
území Slatiňany za těchto podmínek:
1. pozemek bude prodán nejvyšší předložené nabídce za minimální cenu
300,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti,
2. nabídka prodeje bude zveřejněna obvyklým způsobem (na úřední desce) a zároveň
v Ozvěnách Slatiňan a Chrudimském deníku,
3. zastupitelstvo města Slatiňany rozhodne o prodeji na 1. zasedání zastupitelstva města v roce
2008, kde určí pořadí nabídek,
4. nabídky lze podávat nejpozději do ukončení diskuse při projednávání tohoto bodu
zastupitelstvem města Slatiňany
5. kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 10 dnů po schválení prodeje,
6. kupní cena bude uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy
7. v případě, že nebude kupní smlouva podepsána předkladatelem nejvyšší nabídky
do 10 dnů od schválení prodeje, nebude prodej realizován

100/8/2007
neschválilo žádost Národního památkového ústavu, správy státního zámku ve Slatiňanech o
příspěvek na financování oprav zámeckého parku.
101/8/2007
schválilo příděl do Sociálního fondu Městského úřadu Slatiňany na rok 2008 ve výši 4%
z objemu rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků, tj. ve skutečnosti částkou
326.400,- Kč.
102/8/2007
1. schválilo rozpočtový výhled do roku 2010
2. schválilo rozpočet města Slatiňany na rok 2008 v příjmové části 39.879.000,- Kč
(dorovnáno financováním příjmů 2.800.000,- Kč) a ve výdajové části 38.504.000,- Kč
(dorovnáno financováním výdajů 4.175.000,-) ve znění zprávy č. 9/8
3. uložilo předložit příští návrh rozpočtu města s porovnáním rozpočtu s rokem současným a
předcházejícím a s případným komentářem rozdílů.
103/8/2007
vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 3/2007,o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů účinnou od 1. 1. 2008 ve znění zprávy č. 10/8
104/8/2007
rozhodlo v souladu s § 55 a § 44 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon)
1) o podaných žádostech na pořízení Změn č. 1 ÚPO Slatiňany.
a1) schválilo návrh na změnu regulativu pro zahrádkářskou kolonii v Kaštance tak, aby bylo
možné postavit chatu o půdorysu 6 x 10 m
b2) neschválilo žádost o zařazení pozemků parc. č. 160/1, 159/1 159/2 a 166/2 vše v kat. úz.
Škrovád, jako funkční plochu nízkopodlažního bydlení vč. dopravní obslužnosti a technické
infrastruktury
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.
105/8/2007
1. rozhodlo pojmenovat a přejmenovat ulice ve Slatiňanech a v místních částech Škrovád
a Kunčí ve znění zprávy č. 12/8.
2. uložilo radě města připravit návrh pojmenování a přejmenování ulic ve Slatiňanech a
v místních částech Škrovád a Kunčí ve znění zprávy č. 12/8.
106/8/2007
neschválilo vstup města Slatiňany do Sdružení místních samospráv České republiky ve znění
zprávy č. 13/8

107/8/2007
vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 – Požární řád města Slatiňany, kterou se mění
obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 2/2005 a 1/2006 – Požární řád města Slatiňany ve
znění zprávy pořadové číslo 14/8.
108/8/2007
vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Slatiňany za rok 2007 ve
znění zprávy č. 15/8.
109/8/2007
1. schválilo smlouvu o převodu předání akcií mezi obcí Orel, 538 21 Slatiňany, IČ 00270636,
městem Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920 a společností
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ 48171590
2. pověřilo uzavřením smlouvy o předání akcií mezi obcí Orel, 538 21 Slatiňany,
IČ 00270636, městem Slatiňany, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920 a
společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim,
IČ 48171590starostu MVDr. Ivana Jeníka ve znění zprávy č. 16/8.
110/8/2007
schválilo změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2007 v příjmové
i výdajové části na celkovou částku 47.003.570,-Kč ve znění zprávy k 17. rozpočtovému
opatření č. 17/8.
vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 13 schválené usnesením RM 28/2007
ze dne 19.11. 2007, rozpočtové opatření č. 14 schválené usnesením RM 29/2007
ze dne 28. 11. 2007, rozpočtové opatření č. 15 schválené usnesením RM 30/2007
ze dne 10.12. 2007 a rozpočtové opatření č. 16 schválené usnesením RM 31/2007
ze dne 17.12. 2007
111/8/2007
vzalo na vědomí zápis kontrolního výboru č. 2/2007 ze dne 5. 12. 2007. Kontrola úhrad a
poplatků, nájemného je přílohou zápisu.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

