Usnesení č. 8/2015
z 8. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
ze dne 16. prosince 2015
Zastupitelstvo města Slatiňany
102/8/2015/ZMS
schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/8
103/8/2015/ZMS
schválilo příděl do sociálního fondu města Slatiňany na rok 2016 ve výši 4% z objemu
rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků ve znění zprávy č. 2/8
104/8/2015/ZMS
neschválilo záměr převzít do majetku a majetkové správy města jako místní nebo účelovou
komunikaci část silnice III/358 2 v úseku od křižovatky se silnicí II/358 po okružní
křižovatku se silnicí III/358 9 u Vlčnova, ve znění zprávy č. 3/8
105/8/2015/ZMS
schválilo rozpočtový výhled do roku 2018
přebytkový rozpočet města Slatiňany na rok 2016 v příjmové části 55 815 200,- Kč
(dorovnáno financováním příjmů 2 800 000,- Kč) a ve výdajové části 54 627 700,- Kč
(dorovnáno financováním výdajů 3 987 500,- Kč) ve znění zprávy č. 4/8
106/8/2015/ZMS
neschválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 58/15 (orná půda) o výměře 2908 m2 v kat.
území Kunčí, ve znění zprávy č. 5/8
107/8/2015/ZMS
schválilo prodej pozemkových parcel č. 496/44 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
126 m2, č. 496/45 (zahrada) o výměře 66 m2 a č. 496/47 (zahrada) o výměře 54 m2 v kat.
území Trpišov za cenu 210,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitostí (tj. správní
poplatek za vklad vlastnického práva do veřejného seznamu), ve znění zprávy č. 6/8
108/8/2015/ZMS
schválilo prodej pozemkové parcely č. 315/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
68 m2 v kat. území Trpišov za cenu 210,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti
(tj. správní poplatek za vklad vlastnického práva do veřejného seznamu), ve znění zprávy č.
7/8
109/8/2015/ZMS
schválilo prodej stavební parcely č. 1487 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2 v kat.
území Slatiňany za kupní cenu 4 650,- Kč a náklady spojené s převodem nemovitostí (tj.
správní poplatek za vklad vlastnického práva do veřejného seznamu) do vlastnictví České
republiky, s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého
951/8, Hradec Králové, ve znění zprávy č. 8/8
1

110/8/2015/ZMS
1) schválilo prodej části pozemkové parcely č. 43 o výměře cca 7 m 2 v kat. území Slatiňany
(dotčenou stavbou trafostanice) za cenu 900,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem
nemovitostí (tj. vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad vlastnického
práva do veřejného seznamu) do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve znění zprávy č. 9/8
2) schválilo zřízení služebnosti cesty na částech (cca 37 m 2) pozemkových parcel č. 43
a č. 613/1 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV. (respektive vlastníka panující nemovitostičásti pozemkové parcely č. 43 v kat. území Slatiňany zastavěné stavbou trafostanice), chodit
a jezdit přes předmětné (služebné) pozemky. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve
výši 100,-Kč/m2 + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní kupní smlouvy a smlouvy
o zřízení služebnosti cesty, ve znění zprávy č. 9/8
111/8/2015/ZMS
1) schválilo 26. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města
Slatiňany na rok 2015 v příjmové části na 57.002.997,75 Kč (dorovnáno financováním
příjmů 9.184.673,37 Kč) a ve výdajové části 62.200.171,12 Kč (dorovnáno
financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy k 26. rozpočtovému opatření č. 10/8.
2) vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 13. schválené usnesením RM 21/2015 ze dne
29. 6. 2015, rozpočtové opatření č. 14. schválené usnesením RM 22/2015 ze dne 3. 8. 2015,
rozpočtové opatření č. 15. schválené usnesením
RM 23/2015 ze dne 12. 8. 2015, rozpočtové opatření č. 16. schválené usnesením
RM 24/2015 ze dne 7. 9. 2015, rozpočtové opatření č. 17. schválené usnesením
RM 25/2015 ze dne 14. 9. 2015, rozpočtové opatření č. 18. schválené usnesením
RM 26/2015 ze dne 21. 9. 2015, rozpočtové opatření č. 19. schválené usnesením
RM 27/2015 ze dne 5. 10. 2015 rozpočtové opatření č. 20. schválené usnesením
RM 28/2015 ze dne 19. 10. 2015, rozpočtové opatření č. 21. schválené usnesením
RM 29/2015 ze dne 21. 10. 2015, rozpočtové opatření č. 22. schválené usnesením
RM 30/2015 ze dne 9. 11. 2015, rozpočtové opatření č. 23. schválené usnesením
RM 31/2015 ze dne 11. 11. 2015, rozpočtové opatření č. 24. schválené usnesením
RM 32/2015 ze dne 23. 11. 2015 a rozpočtové opatření č. 25. schválené usnesením
RM 33/2015 ze dne 7. 12. 2015.
112/8/2015/ZMS
vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 2/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, účinnou od 1. 1. 2016, kterou se zároveň zrušuje Obecně závazná vyhláška města
Slatiňany č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění zprávy č. 11/8
113/8/2015/ZMS
1) rozhodlo zařadit do majetku města Slatiňany splaškovou kanalizaci v ulici Boženy
Němcové ve znění zprávy č. 12/8
2) schválilo záměr prodeje splaškové kanalizace v ulici Boženy Němcové ve Slatiňanech
ve znění zprávy 12/8.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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