Usnesení č. 10/2012
z 10. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
ze dne 11. dubna 2012
Zastupitelstvo města Slatiňany
128/10/2012/ZMS
schválilo program 10. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/10
129/10/2012/ZMS
vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy
č. 2/10
130/10/2012/ZMS
neschválilo pojmenovat ulici v k.ú. Škrovád na pozemku parc. č. 147/5 od domu čp. 99 po dům čp. 101 na
ulici „Zahradní“
131/10/2012/ZMS
1. zřídilo v souladu s § 117 (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako svůj
poradní a iniciativní orgán, výbor zastupitelstva města Slatiňany pro územní plán města Slatiňany a stanovilo
její počet členů – 3, ve znění zprávy č. 4/10,
2. stanovilo výši měsíční odměny předsedovi a členům výboru zastupitelstva města Slatiňany pro územní plán
města Slatiňany podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s nařízením vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. l k tomuto nařízení s účinností od 1. 10. 2012
ve znění zprávy č. 4/10,
3. schválilo podle § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v případě
souběhu několika funkcí poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva – předsedovi a
členům výboru zastupitelstva města Slatiňany pro územní plán města Slatiňany až do výše souhrnu odměn za
jednotlivé funkce.
132/10/2012/ZMS
1. schválilo finanční příspěvek – grant Sportovním klubům Spartak Slatiňany, občanské sdružení, Smetanovo
nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 ve výši 20.000,-Kč ve znění zprávy č. 5/10
2. 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 ve znění zprávy č. 5/10
3. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením 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 ve znění zprávy č. 5/10
4. zamítlo žádost o poskytnutí grantu – finančního příspěvku, Tělocvičné jednotě Sokol Slatiňany, se sídlem
Tyršova 431, 538 21 Slatiňany, IČ: 00864544 a Národopisnému souboru Formani Slatiňany, se sídlem
Palackého 445, 538 21 Slatiňany, IČ: 26667118, ve znění zprávy č. 5/10
133/10/2012/ZMS
1. schválilo 4. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2012 v příjmové části na
46.061.676,80 Kč (dorovnáno financováním příjmů 13.015.000,- Kč) a ve výdajové části 53.797.576,80 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 5.279.100,-) ve znění zprávy k 4. rozpočtovému opatření č. 6/10
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2. schválené usnesením RM 39/2012 ze dne 5. 3. 2012 a rozpočtové
opatření č. 3. schválené usnesením RM 40/2012 ze dne 19. 3. 2012

134/10/2012/ZMS
1. rozhodlo, že existuje důvod pro vyloučení Ing. Jana Brůžka a Mgr. Jana Hanuše z projednávání a
rozhodování záležitosti “Poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení“
2. schválilo poskytnutí půjček na rozšíření a zvelebení bytového fondu z prostředků FRB
2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smluv o poskytnutí půjček na rozšíření a zvelebení
bytového fondu z prostředků FRB, ve znění zprávy č. 7/10
135/10/2012/ZMS
schválilo záměr prodeje části stavební parc. č. 270/2 zastavěná plocha – nádvoří o výměře cca 110 m2 v kat.
území Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/10
136/10/2012/ZMS
schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 683/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 25
m2 v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 9/10
137/10/2012/ZMS
1. rozhodlo, že existuje důvod pro vyloučení Ing. Petra Kolka a Vítězslava Kolka z projednávání a
rozhodování záležitosti „Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 384/11 v k.ú. Trpišov“
3. schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 384/11 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
cca 2 m x 6m v kat. území Trpišov, ve znění zprávy č. 10/10
138/10/2012/ZMS
neschválilo prodej stavební parcely č. 258 o výměře 3 m2 v kat. území Škrovád a části pozemkové parcely č.
215 – lesní pozemek o výměře cca 70 m2 v kat. území Škrovád, , ve znění zprávy č. 11/10
139/10/2012/ZMS
1. vzalo na vědomí nabídky na odprodej garáže č. 2 Staré náměstí čp. 822-825 ve Slatiňanech
ve znění zprávy č. 12 /10
2. schválilo prodej garáže č. 2 v čp. 822-825 na stavební parcele č. 1345/4 a stavební parcele č. 1347/4,
stavební parcely č. 1345/4 o výměře 5 m2 a stavební parcely č. 1347/4 o výměře 16 m2 , vše v k.ú. Slatiňany za
cenu 111.001,- plus náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. poměrná část nákladů za vyhotovení
geometrického plánu na oddělení pozemků pod garážemi, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
daň z převodu nemovitosti) ve znění zprávy č. 12 /10
3. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej garáže č. 2 v čp. 822-825 na
stavební parcele č. 1345/4 a stavební parcele č. 1347/4, stavební parcely č. 1345/4 a stavební parcely č. 1347/4,
vše v k.ú. Slatiňany ve znění zprávy č. 12/10
140/10/2012/ZMS
1. rozhodlo, že neexistuje důvod pro vyloučení paní Marie Málkové z projednávání a rozhodování záležitosti
„Prodej ubytovny využitelné jako rodinný dům na plovárně ve Slatiňanech“
2. vzalo na vědomí nabídky na odkoupení bývalé ubytovny využitelné jako rodinný dům na plovárně ve
Slatiňanech ve znění zprávy č.13/10
3. schválilo postup pro konečné podání nabídek pro 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:
Zájemci obdrží formulář s předepsanou identifikací nabízené nemovitosti, obálku a pero a v časovém limitu 3
minuty od vydání pokynu starostou města napíší svoji konečnou nabídku pro 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 na výše uvedený formulář, ten vloží do obálky a předají předsedovi
návrhové komise. Na později předložené nabídky již nebude brán zřetel. Předseda návrhové komise obálky
s nabídkami otevře a nabídnuté ceny přečte. Nemovitost bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou.

4. 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, za cenu 800.000,- Kč ,plus náklady spojené s převodem nemovitosti (náklady za vyhotovení geometrického plánu na oddělení
pozemků , vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti)
ve znění zprávy č. 13/10
5. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na 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. 13/10.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

