USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY č. 9/2008
ZE DNE 21. ledna 2008
Zastupitelstvo města Slatiňany
112/09/2008/ZMS
schválilo – rozšířený program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
113/09/2008/ZMS
1. zrušilo usnesení ze zasedání č. 23/2006 ze dne 18. 1. 2006 ve věci schválení bezúplatného
převodu pozemků parc. č. 116/42, 116/17 a 116/63 v kat. území Škrovád včetně komunikací
na pozemcích vybudovaných a se všemi součástmi (inženýrské sítě) s tím, že budou
nedodělky v rozsahu dokumentace ke stavebnímu řízení a stavebního povolení dokončeny na
náklady společnosti REAL TRADE Chrudim, s. r. o., Novoměstská 960, Chrudim ve znění
zprávy č. 2/9.
2. schválilo koupi pozemkových parc. č. 116/42 o výměře 5 349 m2, č. 116/17 o výměře
120 m2, č. 116/63 o výměře 1 m2 a č. 119/7 o výměře 152 m2 v kat. území Škrovád včetně
komunikací na pozemcích vybudovaných se všemi součástmi (inženýrské sítě) od společnosti
REAL TRADE Chrudim, s. r. o., Novoměstská 960, Chrudim za cenu 1,- Kč/m2 s tím, že
veškeré náklady spojené s převodem uhradí prodávající. Převod bude realizován nejdříve po
doložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí na nedokončené části staveb na
předmětných pozemcích a zároveň po předložení předběžného souhlasu společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., se sídlem Novoměstská 626, Chrudim s převzetím
vodovodního a kanalizačního řadu umístěných v předmětných pozemcích, a to po jejich
převodu na město Slatiňany ve znění zprávy č. 2/9.
114/09/2008/ZMS
1. schválilo změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2007 v příjmové
i výdajové části na celkovou částku 47.543.101,-Kč ve znění zprávy k 19. rozpočtovému
opatření č. 3/9.
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 18 schválené usnesením RM 32/2007
ze dne 19. 12.2007.
115/09/2008/ZMS
schválilo program rozvoje města Slatiňany ve znění zprávy č. 4/9.
116/09/2008/ZMS
schválilo návrh zadání Regulačního plánu pro lokalitu v ÚPO Slatiňany ozn. 44/R v části
obce Trpišov s úpravami: - doplnit požadavek o dohodu o parcelaci
- do území zahrnout plochu pro dětské hřiště
- upřesnit formulaci k odkanalizování lokality.
117/09/2008/ZMS
schválilo prodej části pozemkové parc. č. 444/4 (dle geom. pl. nově označené parc. číslem
444/116) o výměře 5587 m2 v kat. území Slatiňany společnosti VLADYKA, s.r.o.,
Tovární 1112, 53701 Chrudim za cenu 340,-Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti
za těchto podmínek:
1. kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 10 dnů po schválení prodeje,
2. kupní cena bude uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy a
3. v případě, že nebude kupní smlouva kupujícím podepsána do 10 dnů od schválení
prodeje, nebude prodej realizován ve znění zprávy č. 6/9.

118/09/2008/ZMS
schválilo podání žádostí o dotaci:
a) ze Státního fondu životního prostředí z programu operační program životní prostředí,
prioritní osa 3 – udržitelné využívání zdrojů energie na realizaci úspor energie v budově
Mateřské školy Slatiňany ve znění zprávy č. 7/9.
b) ze Státního fondu životního prostředí z programu operační program životní prostředí,
prioritní osa 6 - zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblast 6.5 podpora regenerace
urbanizované krajiny na akci „Odbahnění a rekonstrukce technického zařízení nádrže
u nádraží, parkové a vegetační úpravy v k.ú. Slatiňany“ ve znění zprávy č. 7/9.
c) ze Státního fondu životního prostředí z programu operační program životní prostředí,
prioritní osa 3 – snižování spotřeby energií zlepšováním tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov – přístavba ZŠ Slatiňany ve znění zprávy č. 7/9.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

