Usnesení č. 12/2012
z 12. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
ze dne 19. září 2012
Zastupitelstvo města Slatiňany
157/12/2012/ZMS
schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/12
158/12/2012/ZMS
projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2011 a zprávu z přezkoumání
hospodaření za rok 2011
158/12/2012/ZMS
1. schválilo 10. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2012 v příjmové části na
54.348.535,71 Kč (dorovnáno financováním příjmů 17.506.100,- Kč) a ve výdajové části 66.575.535,71 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 5.279.100,-) ve znění zprávy k 10. rozpočtovému opatření č. 3/12
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9. schválené usnesením RM 50/2012 ze dne 20. 8. 2012
159/12/2012/ZMS
1. odložilo schválení přidělení finančního příspěvku – grantu Sportovním klubům Spartak, Smetanovo nábřeží
556, 53821 Slatiňany, IČ 15054861 na příští zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2. schválilo přidělení finančního příspěvku – grantu Tělocvičné jednotě Sokol Slatiňany, Tyršova 431, 538 21
Slatiňany, IČ 00864544 ve výši 40.000,- Kč na financování krojového vybavení za podmínky schválení
příslušného rozpočtového patření ve znění zprávy č. 4/12
3. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – grantu s Tělocvičnou jednotou Sokol
Slatiňany, Tyršova 431, 538 21 Slatiňany, IČ 00864544 za podmínky schválení příslušného rozpočtového
patření ve znění zprávy č. 4/12
4. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku - grantu s
Tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany, Tyršova 431, 538 21 Slatiňany, IČ 00864544 za podmínky schválení
příslušného rozpočtového patření ve znění zprávy č. 4/12
5. schválilo přidělení finančního příspěvku – grantu Národopisnému souboru Formani Slatiňany, Palackého
445, 538 21 Slatiňany, IČ 26667118 ve výši 25.000,-Kč. na zhotovení rekvizit na koncerty a zhotovení kostýmů
na vánoční koncert za podmínky schválení příslušného rozpočtového patření ve znění zprávy č. 4/12
6. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – grantu s Národopisným souborem Formani
Slatiňany, Palackého 445, 538 21 Slatiňany, IČ 26667118 za podmínky schválení příslušného rozpočtového
patření ve znění zprávy č. 4/12
7. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku - grantu s
Národopisným souborem Formani Slatiňany, Palackého 445, 538 21 Slatiňany, IČ 26667118 za podmínky
schválení příslušného rozpočtového patření ve znění zprávy č. 4/12
160/12/2012/ZMS
1. vzalo na vědomí nabídky na odprodej dvou bytových jednotek čp. 92 a rodinného domu čp. 877 na Starém
náměstí ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 5/12
2. schválilo prodej bytové jednotky č. 92/1, umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 92, Staré náměstí
Slatiňany, o velikosti 1 +1 o celkové podlahové ploše 44,00 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 440/889
z celku společných prostor budovy čp. 92, vše na stavební parcele č. 51/2, kůlny o výměře 11 m2 na stavební
parcele č. 51/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 440/889 stavebního pozemku č. 51/2, stavební pozemek č.
51/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 z celku pozemku parc. č. 854, vše v k.ú. Slatiňany za celkovou cenu
174.000,- Kč plus náklady související s geometrickým oddělením pozemků, zpracováním prohlášení vlastníka a
vypracováním kupní smlouvy a správní poplatek za vklad vlastnického práva ve znění zprávy č. 5/12
3. schválilo prodej bytové jednotky č. 92/2, umístěné v 2. nadzemním podlaží budovy čp. 92, Staré náměstí
Slatiňany, o velikosti 1 +1 o celkové podlahové ploše 44,90 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 440/889
z celku společných prostor budovy čp. 92, vše na stavební parcele č. 51/2, spoluvlastnický podíl 440/889
stavebního pozemku č. 51/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 z celku pozemku parc. č. 854, vše v k.ú.
Slatiňany za celkovou cenu 170.000,- Kč plus náklady související s geometrickým oddělením pozemků,
zpracováním prohlášení vlastníka a vypracováním kupní smlouvy a správní poplatek za vklad vlastnického
práva ve znění zprávy č. 5/12

4. schválilo prodej rodinného domu čp. 877, Staré náměstí, Slatiňany, o celkové podlahové ploše 46,00 m2 na
stavební parcele č. 51/3, stavební parcelu č. 51/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 z celku pozemku parc.
č. 854, vše v k.ú. Slatiňany za celkovou cenu 135.000,- Kč plus náklady související s geometrickým oddělením
pozemků, zpracováním prohlášení vlastníka a vypracováním kupní smlouvy a správní poplatek za vklad
vlastnického práva ve znění zprávy č. 5/12
161/12/2012/ZMS
1. schválilo prodej pozemkové parcely č. 357/47 orná půda o výměře 1.936m 2 v katastrálním území Slatiňany
za cenu 802.470,- Kč s přičtením platné sazby DPH + vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
Pardubickému kraji, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11, IČ 70892822
ve znění zprávy č. 6/12
2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 357/47
orná půda o výměře 1.936m2 v katastrálním území Slatiňany za cenu 802.470,- Kč + s přičtením platné sazby
DPH + vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí s Pardubickým krajem se sídlem Komenského náměstí
125, Pardubice, PSČ 532 11, IČ 70892822 ve znění zprávy č. 6/12
162/12/2012/ZMS
1. schválilo prodej stavební parcely č. 43/4 o výměře 35 m2, stavební parc. č. 43/7
o výměře 18 m2, vše v kat. území Slatiňany, za cenu 194,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti
(vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí) a pozemkové parc. č. 708/2 o výměře 17 m2 a č. 708/3 o
výměře 88 m2, vše v kat. území Slatiňany, za cenu 78,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti (vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí), ve znění zprávy č. 7/12
2. schválilo zřízení věcného břemena ve prospěch města Slatiňany spočívajícího v právu přístupu a vjezdu na
stavební parcely č. 43/4 a č. 43/7 a pozemkové parc. č. 708/2 a č. 708/3, vše v kat. území Slatiňany, za účelem
provádění údržby a opravy dešťové kanalizace v pozemcích uložené za jednorázovou náhradu ve výši 8.532,Kč + DPH v zákonné výši ke dni uzavření smlouvy ve znění zprávy č. 7/12
3. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemena na
prodej stavební parcely č. 43/4 o výměře 35 m2, stavební parc. č. 43/7 o výměře 18 m2, vše v kat. území
Slatiňany, za cenu 194,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti (vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí) a pozemkové parc. č. 708/2 o výměře 17 m 2 a č. 708/3 o výměře 88 m2, vše v kat. území
Slatiňany, za cenu 78,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti (vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí), ve znění zprávy č. 7/12
163/12/2012/ZMS
schválilo záměr prodeje pozemkových parcel č. 587/12 o výměře 99 m 2, č. 74/2 o výměře 118 m2, č. 74/3 o
výměře 178 m2, č. 74/4 o výměře 138 m2 a č. 74/6 o výměře 58 m2, vše kat. území Slatiňany,
ve znění zprávy č. 8/12
164/12/2012/ZMS
schválilo záměr prodeje stavební parcely č. 136 o výměře 100 m 2 v kat. území Kunčí, ve znění zprávy č. 9/12
165/12/2012/ZMS
schválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 310 ostatní plocha – neplodná půda o výměře 8 091 m2 v kat.
území Škrovád, ve znění zprávy č. 10/12
166/12/2012/ZMS
neschválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 666/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 596 m2
v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 11/12
167/12/2012/ZMS
uložilo Hospodářsko správnímu odboru Městského úřadu Slatiňany jednat ve věci koupě části pozemkové
parcely č. 521 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Slatiňany s Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19 501 68
Hradec Králové, k jednání o podmínkách koupě části pozemkové parcely č. 551/1 o výměře cca 890 m 2 a části
pozemkové parcely č. 530 o výměře cca 180m2 v k.ú. Slatiňany s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem
s.p.o., 53314 Kladruby nad Labem 1 a k jednání o podmínkách koupě části pozemkové parcely
č. 189/1 o výměře cca 1.200 m2v k.ú. Slatiňany s SK Spartak Slatiňany, Smetanovo nábřeží 556, 53821
Slatiňany ve znění zprávy č. 12/12

168/12/2012/ZMS
schválilo bezúplatný převod pozemkové parcely č. 669/19 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 67 m2
v kat. území Slatiňany z vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, do
vlastnictví města Slatiňany, ve znění zprávy č. 13/12
169/12/2012/ZMS
neschválilo bezúplatný převod pozemkové parcely č. 533 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1 639
m2 v kat. území Trpišov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Národní
hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvkovou organizaci, se sídlem Kladruby nad Labem 1, Kladruby nad
Labem, do vlastnictví města Slatiňany, ve znění zprávy č. 14/12
170/12/2012/ZMS
vyslovilo předběžný souhlas s působením občanského sdružení Místní akční skupina na území města Slatiňany.
Tento souhlas je vysloven s časovým omezením do termínu konání ustavující valné hromady občanského
sdružení Místní akční skupina, ve znění zprávy č. 15/12
171/12/2012/ZMS
schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 496/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca
250 m2 a části pozemkové parcely č. 496/27 zahrada o výměře cca 85 m 2, vše v kat. území Trpišov,
ve znění zprávy č. 16/12

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

