Usnesení č. 9/2016
z 9. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
ze dne 20. ledna 2016
Zastupitelstvo města Slatiňany
114/9/2016/ZMS
schválilo změnu v programu 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany - stažen z jednání bod
č.5 - Převod investorství výstavby kanalizace Říště – šachta č. 34 až č. 50
115/9/2016/ZMS
schválilo 27. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2015 v příjmové
části na 57.177.270,98 Kč (dorovnáno financováním příjmů 9.304.912,37 Kč) a ve výdajové
části 62.494.683,35 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy
k 27. rozpočtovému opatření č. 2/9
116/9/2016/ZMS
1) schválilo uzavření kupní smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.,
Novoměstská 626, 538 28 Chrudim, IČ 48171590, jejímž předmětem je prodej kanalizace
v ulici Boženy Němcové Slatiňany ve znění zprávy č. 3/8
2) schválilo uzavření smlouvy o peněžitém vkladu do společnosti se společností Vodovody
a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ 48171590, jejímž
předmětem je vklad města Slatiňany ve výši 270.000,- Kč do společnosti Vodovody
a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 538 28 Chrudim, IČ 48171590 ve znění zprávy
č. 3/8
117/9/2016/ZMS
1. vzalo na vědomí nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů a rozhodlo ponechat měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce
a odměny členů výborů zastupitelstva obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce ve
stávající výši.
2. schválilo podle § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění
pozdějších předpisů a dle přílohy č. l k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., měsíční odměny a
příplatky neuvolněným členům zastupitelstva až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce
od 1. 2. 2016 ve znění zprávy č. 4/9
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

