USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY č. 12/2008
ZE DNE 23. června 2008
Zastupitelstvo města Slatiňany
135/12/2008/ZMS
schválilo rozšířený program 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
136/12/2008/ZMS
schválilo
1. Druhou část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2007 a všechny doplňující
finanční informace k závěrečnému účtu za rok 2007 (hospodaření města za rok 2007).
2. Zastupitelstvo města Slatiňany 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 2007,
které bylo provedeno pracovníky finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje
b) souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
137/12/2008/ZMS
vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy
č. 3/12
138/12/2008/ZMS
1. schválilo 10. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2008
v příjmové části na 41.667.000,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.204.800,- Kč) a ve
výdajové části 41.696.800,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.175.000,-)
ve znění zprávy k 10. rozpočtovému opatření č. 4/12.
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9 schválené usnesením RM 43/2008 ze dne
9. 6. 2008
139/12/2008/ZMS
Ve věci poskytnutí finančního přípěvku na nákup přístrojového vybavení anestesiologickoresuscitačního oddělení Chrudimské nemocnici, Václavská 570, 537 27 Chrudim II,
IČ 27520561 nebylo přijato žádné usnesení ve znění zprávy č. 5/12
140/12/2008/ZMS
1. zrušilo k datu 31. 12. 2008 obecně závaznou vyhlášku č. 1/94 ze dne 9. 6. 1994.
2. vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitostí účinnou od 1. 1. 2009 ve znění zprávy č 6/12
141/12/2008/ZMS
1. schválilo bezúplatný převod pozemkové parc. č. 666/2 o výměře 339 m2 v kat. území
Slatiňany z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Slatiňany ve znění zprávy
č. 7/12

142/12/2008/ZMS
schválilo bezúplatný převod pozemkové parcely č. 335/2 o výměře 166 m2 v k.ú. Kunčí
z vlastnictví ČR – správy Pozemkového fondu do vlastnictví města Slatiňany ve znění zprávy
č. 8/12
143/12/2008/ZMS
schválilo prodej pozemkové parc. č. 536/3 o výměře 42 m2 a pozemkové parc. č. 536/4
o výměře 71 m2 v kat. území Trpišov za cenu 100,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem
nemovitostí ve znění zprávy č. 9/12
144/12/2008/ZMS
schválilo prodej části pozemkové 711/13 o výměře cca 380 m2 v kat. území Slatiňany za
cenu 100,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti (vyhotovení geometrického
plánu a provedení vkladu do katastru nemovitostí) ve znění zprávy č. 10/12.
145/12/2008/ZMS
neschválilo záměr prodeje části pozemkové parc. č. 649/4 o výměře cca 215 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 11/12.
146/12/2008/ZMS
schválilo záměr prodeje st. parc. č. 1108 o výměře 16 m2, části pozemkové 706/10 o výměře
cca 102 m2 a části pozemkové parc. č. 419/8 o výměře 140 m2 v kat. území Slatiňany ve znění
zprávy č. 12/12
147/12/2008/ZMS
1. vzalo na vědomí cenovou nabídku Lesů ČR, s. p. na odkup objektu bývalé vyhlídky na
Chlumu umístěné na pozemkové parc. č. 604/1 v kat. území Slatiňany do vlastnictví města
Slatiňany, a to ve výši 60.000,-Kč ve znění zprávy č. 13/12
2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka jednat se státním podnikem Lesy ČR, se sídlem
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové (vlastníkem bývalé vyhlídky na Chlum umístěné na
pozemkové parc. č. 604/1 v kat. území Slatiňany) o výhodnější kupní ceně předmětné stavby
ve znění zprávy č. 13/12.
148/12/2008/ZMS
1. rozhodlo v souladu s § 71, odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
( stavební zákon) o pořízení Změn č. 3 regulačního plánu pro lokalitu Slatiňany - Jih
na základě podnětu vlastníků pozemku parc. č. 116/29 v kat. úz.Škrovád, takto:
2. neschválilo návrh na pořízení změny regulativu prostorové regulace dle přílohy B) odst. 1
obecně závazné vyhlášky města Slatiňany o závazných částech regulačního plánu Slatiňany Jih č. 2/2002, ve smyslu zprávy č. 14/12
149/12/2008/ZMS
1. zavázalo se zahrnout do rozpočtu na rok 2009 částku a) částku 527.315,- Kč na
dofinancování cyklostezky podél řeky Chrudimky ve znění zprávy č. 15/12,
b) částku 176.693,- Kč na dofinancování projektu snížení spotřeby energie zlepšením tepelně
technických vlastností školičky – přístavby ZŠ Slatiňany v případě poskytnutí dotace od
Ministerstva životního prostředí ve znění zprávy č. 15/12
c) částku 998.000,- Kč na dofinancování přístavby ZŠ Slatiňany v případě obdržení dotace od
MF ČR na financování přístavby a stavební úpravy části přízemí ZŠ ve Slatiňanech - 2. etapa
ve znění zprávy 15/12

150/12/2008/ZMS
Zastupitelstvo města Slatiňany
příslušné podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 62 odst. 1, § 69 odst.2, § 19 a
přílohy č. 11 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb. správní řád schvaluje návrh Změn č.2 Regulačního plánu Slatiňany –
jih a vydává formou opatření obecné povahy změnu č. 2 regulačního plánu Slatiňany – jih
ve smyslu zprávy č. 16/12
151/12/20028/ZMS
rozhodlo pojmenovat ulice v k.ú. Škrovád a Kunčí takto:
a) Souběžná – od místa, kde přechází chodník za benzinovou čerpací stanicí v ulici
rovnoběžné se silnicí I/37 na Nasavrky, až po dokončení této ulice,
b) Svatojánská – od křižovatky u čp. 11 ve Škrovádě až k ústí do ulice Souběžné,
c) U Lesa – od křižovatky u domu čp. 98 ve Škrovádě kolem domu čp. 57 Kunčí podél
dalších novostaveb směrem až ke křižovatce s ulicí Souběžnou,
d) Jižní – spojka mezi ulicí U Lesa a Svatojánskou podél nové zástavby rodinných domů
ve znění zprávy č. 17/12.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

