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Zápis z 10. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

konaného dne 13. července 2020 v zasedací síni budovy radnice 

Zahájení  

Jednání zastupitelstva zahájil v 15.00 hod. a dále řídil starosta města MVDr. Ivan Jeník. 

Starosta přivítal členy zastupitelstva a ostatní přítomné.   

Oznámil, že jednání zastupitelstva města bylo svoláno rozesláním písemných pozvánek  

zastupitelům dne 3. července 2020 a informace o místě, době a navrženém programu 

připravovaného zasedání zastupitelstva města byla vyvěšena na úřední desce dne  

3. července 2020.  

Přítomno: 17 členů zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je  

usnášeníschopné. 

Omluveni: Mgr. Daniel Vychodil - dovolená, Ing. Dagmar Fryšová – dovolená,  

Jaroslav Malina – pracovní důvody, Dominik Pavliš – pracovní důvody 

Zapisovatelem jednání je určena: Irena Peterová 

Sčítáním hlasů je pověřen Ing. Jaroslav Bušta, Ing. Zdeněk Kocián. 

Ověřovatelem zápisu jsou:  Ing. Vít Steklý, Ing. Petr Kolek 

Návrhová komise návrh, předseda:  Mgr. Ivo Mandys 

Členové: Jana Sobotková, Ing. Zdeněk Kocián                                      

Protinávrhy: 0 

Hlasování: pro 17 hlasů. Návrhová komise byla schválena dle předloženého návrhu. 

 

Program jednání zastupitelstva města Slatiňany:  
1. Program 10. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

2. 16. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2020 

3. Různé 

4. Diskuze a závěr 

 

1.  Program 10. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo program 10. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění 

zprávy č. 1/10. 

Rozprava: -  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen. 

  

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany byl ve stanovené lhůtě sepsán a 

připraven k nahlédnutí na sekretariátu starosty. 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Malina, Ing. Zdeněk Kocián ověřili zápis a jako správný jej 

potvrdili svými podpisy. Připomínky a námitky k zápisu nebyly dosud podány. 

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany je tímto považován za schválený. 

 

2. 16. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2020 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo 16. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  

Slatiňany na rok 2020 v příjmové části na 86.785.624,38 Kč (dorovnáno financováním  

příjmů 29.237.000,- Kč) a ve výdajové části 114.482.724,38 Kč (dorovnáno financováním 

výdajů 1.539.900,-) ve znění zprávy č. 2/10. 
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Rozprava:  

Starosta – Firma, která měla dělat stavební úpravy přístavby na poslední chvíli odstoupila. 

Proto jsme svolali takhle narychlo zastupitelstvo, aby mohlo být schváleno nové rozpočtové 

opatření a mohlo se začít stavět.  

Málková – Uvedla důvod, proč odstoupila?  

Starosta – Uvedli důvod, že odstupují. Nemusejí uvádět důvod. Asi nebudou mít kapacity. 

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro  17 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

3. Různé 

p. Drahokoupil David – Chtěl se zeptat, zda developer jednal s městem. Jde o firmu Norma. 

Jednal někdo s městem o odkupu pozemků? Majiteli pozemků bylo sděleno, že developer je 

již s městem domluven.   

Starosta  - Byl tu developer a podal to přesně obráceně a to, že má dohodnut odkup s majiteli 

ostatních pozemků. Dle územního plánu v tomto místě lze postavit market. O tom, že chce 

kupovat městské pozemky, o tom developer nemluvil.  

Ing. Hoffman – Mohu to potvrdit, u jednání jsem byl přítomen. Developer se ptal na napojení 

na komunikaci a na územní plán.  

Ing. Jan Brůžek - Co si matně vzpomínám, tak mi pan Havlík říkal, že jsou nějaké tlaky na 

stavbu marketu, ale neřekl mi kde.  

Bc. František Rulík – _Kde by to přesně mělo být?  

p. Drahokoupil David – Jak je křižovatka u Mazánku, tak na pravé straně.  

Ing. Petr Kolek – V současné době je to v místě plánovaného napojení na obchvat 

Ing. Hoffman – Norma dělají menší obchodní domy, musela by se změnit silnice.  

Ing. Jan Brůžek – O 200 m vedle jsme navrhli zrušit návrh na stavbu penzionu a teď tam 

necháme postavit obchodní dům. To se mi zdá divné.  

Ing. Hoffman – Je to v bezprostřední blízkosti hlavní silnice. 

Ing. Jan Brůžek – Pan Havlík mi říkal, že jsou tlaky, ale neřekl mi kde 

Ing. Hoffman – Developer mi tu nechal schematickou situaci 

 

Ing. Bušta – U kostela je vykopaná jáma a nebylo by to dobré to nějak označit? Nemohl by to 

p. Víšek nějak označit?  

Ing. Hoffman – Dělala ten výkop údržba a zítra ráno přijedou s kamerou dělat zkoušku a 

během zítřka by se to mělo dořešit.  

Starosta – Zkusím zavolat panu Víškovi, ať tam něco dá. Teď nám voda podemlela část 

břehu, takže je otázka, kdy to u schodů spadne.  

 

4. Diskuze a závěr 

Diskuse pro zastupitele:  

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 15:15 hod. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:       ……………………………              ……….…………………… 

 
              

 
                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 
        starosta                                     místostarosta 


