Usnesení č. 13/2012
z 13. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
ze dne 31. října 2012
Zastupitelstvo města Slatiňany
172/13/2012/ZMS
schválilo rozšířený program 13. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/13
173/13/2012/ZMS
vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 2/13
174/13/2012/ZMS
1. schválilo prodej 25 kusů akcií v číselné řadě 118147-118171 společnosti ČSAD BUS Chrudim, a.s.,
IČ 60108835, se sídlem Chrudim, Na Ostrově 177, PSČ 53701 za nominální hodnotu 1.000,- Kč za jednu akcii
ve znění zprávy č. 3/13
2. schválilo přijetí veřejného návrhu smlouvy formou čestného prohlášení navrhovatele ČSAD BUS Chrudim,
a.s., IČ 60108835, se sídlem Chrudim, Na Ostrově 177, PSČ 53701 na odkup 25 kusů akcií v číselné řadě
118147-118171 ve znění zprávy č. 3/13
3. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka k podpisu čestného prohlášení o přijetí návrhu smlouvy o koupi 25
kusů akcií v číselné řadě 118147-118171 společností ČSAD BUS Chrudim, a.s., IČ 60108835, se sídlem
Chrudim, Na Ostrově 177, PSČ 53701 ve znění zprávy č. 3/13
175/13/2012/ZMS
1. schválilo přidělení finančního příspěvku – grantu Sportovním klubům Spartak Slatiňany, občanské sdružení,
Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 ve výši 80.000Kč na financování opravy podlahy ve
sportovní hale za podmínky schválení příslušného rozpočtového patření ve znění zprávy č. 4/13
2. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – grantu se Sportovními kluby Spartak
Slatiňany, občanské sdružení, Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 za podmínky schválení
příslušného rozpočtového patření ve znění zprávy č. 4/13
3. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku - grantu se
Sportovními kluby Spartak Slatiňany, občanské sdružení, Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150
54 861 za podmínky schválení příslušného rozpočtového patření ve znění zprávy č. 4/13
176/13/2012/ZMS
rozhodlo pojmenovat ulici v k.ú. Slatiňany od motorestu Bonet k ulici Tyršova ulicí Úzká
177/13/2012/ZMS
schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 384/11 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 6
m2 v kat. území Trpišov, ve znění zprávy č. 6/13
178/13/2012/ZMS
schválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 83/1 zahrada o výměře 182 m 2 v kat. území Slatiňany,
ve znění zprávy č. 7/13
179/13/2012/ZMS
schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 618/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 2
m2 v kat. území Slatiňany (pro stavbu schodů) a uložilo radě města Slatiňany zřízení věcného břemena na části
(cca 4 m2) pozemkové parcely č. 618/1 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu investora stavby,
uložit a provozovat na předmětné části pozemkové parcely čističku odpadních vod, vstupovat a vjíždět na
uvedenou pozemkovou parcelu za účelem provádění kontroly, údržby, opravy nebo výměny ČOV,
ve znění zprávy č. 8/13

180/13/2012/ZMS
1. schválilo prodej stavební parcely č. 136 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2 v kat. území Kunčí za
cenu 150,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí) Českému rybářskému svazu MO Slatiňany, 538 21 Slatiňany, ve znění zprávy č. 10/13
2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej stavební parcely č. 136 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2 v kat. území Kunčí za cenu 150,- Kč/m2 + náklady spojené
s převodem nemovitosti (tj. vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí) Českému rybářskému svazu MO
Slatiňany, 538 21 Slatiňany, ve znění zprávy č. 10/13
181/13/2012/ZMS
1. schválilo prodej části pozemkové parcely č. 496/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 250 m2
v kat. území Trpišov za cenu 40,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. vyhotovení
geometrického plánu + vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí), ve znění zprávy č. 11/13
2. schválilo prodej části pozemkové parcely č. 496/27 zahrada o výměře cca 85 m 2 v kat. území Trpišov za
cenu 40,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. vyhotovení geometrického plánu + vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí), ve znění zprávy č. 11/13
3. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 496/1
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 250 m2 v kat. území Trpišov za cenu 40,- Kč/m2 + náklady
spojené s převodem nemovitosti (tj. vyhotovení geometrického plánu + vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí), ve znění zprávy č. 11/13
4. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č.
496/27 zahrada o výměře cca 85 m2 v kat. území Trpišov za cenu 40,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem
nemovitosti (tj. vyhotovení geometrického plánu + vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí),
ve znění zprávy č. 11/13
182/13/2012/ZMS
zrušilo usnesení č. 315/26/2010/ZMS bod 1) ze dne 14. 6. 2010 ve věci schválení prodeje části pozemkové
parcely č. 456/144 o výměře cca 25 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 11,- Kč/m2 + náklady spojené
s převodem nemovitosti (tj. poměrná část nákladů za vyhotovení geometrického plánu + vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí), ve znění zprávy č. 12/13
183/13/2012/ZMS
I. ověřuje
soulad Změny č.1 ÚPO Slatiňany s Politikou územního rozvoje České republiky a územně plánovací
dokumentací, vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského
úřadu, dle přiloženého odůvodnění Změny č. 1 ÚPO Slatiňany, zpracovaného pořizovatelem dle § 53 odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo
města Slatiňany neshledalo žádný rozpor.
II. vydává
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů ( dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky 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 opatření
obecné povahy – Změna č. 1 ÚPO Slatiňany
III. souhlasí
s vyhodnocením výsledků projednání Změny č. 1 ÚPO Slatiňany a dále pak s vyhodnocením připomínek,
zpracovaných pořizovatelem. Zastupitelstvo města Slatiňany neshledalo žádný rozpor.
184/13/2012/ZMS
schválilo záměr prodeje kanalizace:
Škrovád I. etapa:
Stoka „A“ – od revizní šachty Š1 - Š 12 – Š17 – v délce 552 m – DN 400 A 500 mm
Stoka „B“ – dešťová kanalizace, od šachty Š 69 po vyústění do řeky Chrudimky – (osazena zpětná klapka) v délce
176 m – DN 500 mm
Stoka „A1 – od revizní šachty Š9 – Š29 – v délce 438 m – DN 500 mm
Stoka „A2“ – napojenou řad „A“ v Š10 až do šachty Š32 – v délce 94m – DN 400mm

Stoka „A3“ – napojeno na řad „A“ v Š12 do Š34 – v délce 59m – DN 300mm + odlehčovací stoka DN 500
s vyústěním DN 800 mm do řeky Chrudimky a osazenou zpětnou klapkou
Soka „A4“ – v délce 274,1 m – DN 300 mm
Stoka „A4.2“ – v délce 137,0 m – DN 300 mm
Stoka „A4.1“ – v délce 305,9 m – DN 250 a 300 mm,
vše specifikováno na mapovém podkladu ze dne 9.12.2004, č.j. 617/2004, vypracovaném
Ing. Alešem Kubátem
Škrovád II.:
Čerpací stanice ČS 1
Výtlak V1,
které jsou umístěny na pozemcích 389/2, 389/1, 104 v k.ú Škrovád, obec Slatiňany
Škrovád III. etapa:
Stoka:
„A“ – PVC DN 300 (ČS 1, šachta Š (šachta)1 – Š21 – na poz. parcele 389/2, 396, 57/10 a Š1A na poz. parc.
389/2,
„A1“ – PVC DN 250 (Š22-Š25) na poz. parcele 396
„A2“ – PVC DN 250 (Š5-Š27) na poz. parcele 147/5
„A3“ – PVC DN 250 (Š9-Š32) na poz. parcele 363/1
„B1“ – PVC DN 250 (ČS2-Š36) na poz. parcele 61/5
„B2“ – PVC DN 250 (ČS2-Š40) na poz. parcele 65/1 a ze Š 37 je dobudován řad PVC DN 250 v délce 35 m na
poz. parc. 65/1
3 „S“ - PVC DN 250 (Š1 (= Š25 na stoce A1) – Š10) na poz 396 a 384/1
Výtlak V2 – PE 50 x 4,6 (Š2 na stoce S – ČS 2) na poz parc. 396, 335/2, 415, 65/1
Čerpací stanice ČS 2 na poz. parc. 65/1
Splašková kanalizace – stoka S (potrubí PVC DN 250 mm a stoka S1 (potrubí PVC DN 250mm, na poz parc. č.
57/10, 384/1, 396
4
Dešťová kanalizace – stoka D (potrubí PVC DN 300 mm) na poz. parc.57/10,
384/1,396
ve znění zprávy 14/13
185/13/2012/ZMS
zavázalo se zahrnout do rozpočtu města Slatiňany pro rok 2013 částku 300.000,- Kč nákup multifunkčního
rideru ve znění zprávy č. 15/13.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

