Usnesení č. 11/2016
z 11. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
ze dne 20. června 2016
Zastupitelstvo města Slatiňany
126/11/2016/ZMS
schválilo rozšířený program 11. zasedání zastupitelstva města Slatiňany o body :
6. Nabídka koupě části pozemkové parc. Č. 86/39 v kat. území Škrovád (schody u návsi)
7. Záměr prodeje části pozemkové parc. Č. 651/1 v kat. území Slatiňany
8. 1. Doplnění koncesní smlouvy
127/11/2016/ZMS
1) schválilo Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2015 a všechny doplňující finanční
informace k závěrečnému účtu za rok 2015 (hospodaření města za rok 2015).
2) v souladu s § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů:
a) projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Slatiňany za rok 2015,
které bylo provedeno pracovníky finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje
b) souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad ve znění zprávy č. 2/11
128/11/2016/ZMS
1) schválilo účetní závěrku za rok 2015.
2) schválilo převod výsledku hospodaření za rok 2015 ve schvalovacím řízení na účet
nerozděleného zisku (ztráty) minulých let v celkové výši 17.842.068,25 Kč
129/11/2016/ZMS
1) schválilo 13. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2016
v příjmové části na 58.432.962,72 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.174.400,- Kč)
a ve výdajové části 59.619.862,72 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč)
ve znění zprávy k 13. rozpočtovému opatření č. 4/11
2) vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8. schválené usnesením RM 44/2016 ze dne
20. 4. 2016, rozpočtové opatření č. 9. schválené usnesením RM 45/2016 ze dne 2. 5. 2016,
rozpočtové opatření č. 10. schválené usnesením RM 46/2016 ze dne 9. 5. 2016, rozpočtové
opatření č. 11. schválené usnesením RM 47/2016 ze dne 16. 5. 2016 a rozpočtové opatření
č. 12. schválené usnesením RM 48/2016 ze dne 30. 5. 2016
130/11/2016/ZMS
uzavřelo Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ve znění zprávy č. 5/11
131/11/2016/ZMS
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě se společností CityParking Group
s.r.o., Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3.
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