Usnesení č. 10/2016
z 10. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
ze dne 20. dubna 2016
Zastupitelstvo města Slatiňany
118/10/2016/ZMS
schválilo program 10. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/10
119/10/2016/ZMS
schválilo 1. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2015:
a) hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Slatiňany za rok 2015 a převod zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 214.221,77 Kč ve znění
zprávy č. 2/10,
b) hospodaření příspěvkové organizace MŠ Slatiňany za rok 2015 a převod zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 124.262,74 Kč ve znění
zprávy č. 2/10,
c) hospodaření příspěvkové organizace ŠJ Slatiňany za rok 2015 a převod zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 160.394,24 Kč
ve znění zprávy č. 2/10,
d) hospodaření příspěvkové organizace ZUŠ Slatiňany za rok 2015 a převod zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 65.892,69 Kč
ve znění zprávy č. 2/10
120/10/2016/ZMS
1) schválilo 7. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2016 v příjmové
části na 56.814.962,72 Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.337.800,- Kč) a ve výdajové
části 56.165.262,72 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy k 7.
rozpočtovému opatření č. 3/10
2) vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1. schválené usnesením RM 35/2016 ze dne
11. 1. 2016, rozpočtové opatření č. 2. schválené usnesením RM 36/2016 ze dne 25. 1. 2016,
rozpočtové opatření č. 3. schválené usnesením RM 38/2016 ze dne 15. 2. 2016, rozpočtové
opatření č. 4. schválené usnesením RM 40/2016 ze dne 14. 3. 2016, rozpočtové opatření
č. 5. schválené usnesením RM 41/2016 ze dne 21. 3. 2016 a rozpočtové opatření
č. 6. schválené usnesením RM 42/2016 ze dne 4. 4. 2016
121/10/2016/ZMS
1. ověřilo soulad změny č. 2 regulačního plánu pro lokalitu v ÚPO Slatiňany ozn. 44/R v části
obce Trpišov s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území dle § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů - dle přiloženého odůvodnění změny č. 2 regulačního
plánu pro lokalitu v ÚPO Slatiňany ozn. 44/R v části obce Trpišov, které je doplněno
odůvodněním pořizovatele dle § 68, odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo města Slatiňany po ověření
neshledalo žádný rozpor.
2) souhlasilo s vyhodnocením výsledků projednání změny č. 2 regulačního plánu pro lokalitu
v ÚPO Slatiňany ozn. 44/R v části obce Trpišov, vyhodnocením připomínek, stanovisek,
1

námitek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele. Zastupitelstvo města Slatiňany
neshledalo žádný rozpor.
3) vydalo podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 69 odst. 2)
stavebního zákona, a přiměřeně § 20 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti (dále jen vyhlášky), § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád opatření obecné povahy - změny č. 2 regulačního plánu pro lokalitu v ÚPO Slatiňany
ozn. 44/R v části obce Trpišov.
121/10/2016/ZMS
1) zrušilo usnesení č. 250/19/2013/ZMS ze dne 11. 12. 2013 ve věci schválení bezúplatného
převodu staveb komunikace a veřejného osvětlení (vedení včetně 2 ks stožárů včetně svítidel)
umístěných na pozemkové parcele č. 357/21 a pozemkové parcele č. 419/2 v kat. území
Slatiňany z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Slatiňany, ve znění zprávy
č. 5/10
2) schválilo bezúplatný převod (dar) pozemkové parc. č. 357/55 o výměře 1 m2 v kat. území
Slatiňany (zastavěné komunikací-chodníkem) z vlastnictví Pardubického kraje,
se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice do vlastnictví města Slatiňany, ve znění zprávy
č. 5/10
3) schválilo bezúplatný převod (dar) pozemkových parc. č. 716/7 o výměře 31 m2,
č. 716/8 o výměře 13 m2 a č. 716/9 všechny v kat. území Slatiňany (zastavěných komunikací)
z vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice do vlastnictví
města Slatiňany, ve znění zprávy č. 5/10
4) schválilo bezúplatný převod (dar) staveb komunikací vybudovaných na těchto
pozemkových parcelách v kat. území Slatiňany: č. 716/7, č. 716/8, č. 716/9, č. 419/17,
č. 419/18, č. 357/55, č. 419/15, č. 357/51 a č. 357/52 o celkové výměře 613 m2 z vlastnictví
Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice do vlastnictví města
Slatiňany, ve znění zprávy č. 5/10
5) schválilo bezúplatný převod (dar) stavby veřejného osvětlení vybudované v rámci projektu
„Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany“ (připojení domu chráněného bydlení
v Presích) z vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice
do vlastnictví města Slatiňany, ve znění zprávy č. 5/10
122/10/2016/ZMS
schválilo uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti cesty na nemovitosti u
mateřské školky a sokolovny ve Slatiňanech, a to s Tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany,
IČ: 00864544, se sídlem Tyršova 431, Slatiňany, ve znění zprávy č. 6/10
123/10/2016/ZMS
vzalo na vědomí situaci s prodejem části pozemkové parcely č. 357/21 v k.ú. Slatiňany
společnosti Seniorpark, a.s. Na Březinu 353, 290 01 Poděbrady Sokoleč ve znění zprávy
č. 7/10
124/10/2016/ZMS
1) schválilo přidělení dotace Sportovním klubům Spartak Slatiňany, občanské sdružení,
Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 ve výši 40.000 Kč za podmínky
schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 8/10
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2) schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Sportovními kluby Spartak Slatiňany,
občanské sdružení, Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 za podmínky
schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění, zprávy č. 8/10
3) schválilo přidělení dotace Tělocvičné jednotě Sokol Slatiňany, Tyršova 431, 538 21
Slatiňany, IČ 00864544 ve výši 25.000,- Kč za podmínky schválení příslušného rozpočtového
opatření ve znění zprávy č. 8/10
4) schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany,
Tyršova 431, 538 21 Slatiňany, IČ 00864544 za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 8/10
5) schválilo přidělení dotace Národopisnému souboru Formani Slatiňany, Palackého 445,
538 21 Slatiňany, IČ 26667118 ve výši 30.000,-Kč za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 8/10
6) schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Národopisným souborem Formani
Slatiňany, Palackého 445, 538 21 Slatiňany, IČ 26667118 za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 8/10
125/10/2016/ZMS
schválilo uzavření Koncesní smlouvy se společností City Parking Group, Malešická 2679/49,
Žižkov, 130 00 Praha 3 na provozování parkovacího automatu, ve znění zprávy č. 9/10

Vítězslav Kolek
místostarosta

MVDr. Ivan Jeník
starosta
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