USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY č. 14/2008
ZE DNE 22. října 2008
Zastupitelstvo města Slatiňany
155/14/2008/ZMS
schválilo rozšířený návrh programu 14. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
156/14/2008/ZMS
1. schválilo 15. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2008
v příjmové části na 47.826.707,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.204.800,- Kč)
a ve výdajové části 47.856.507,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.175.000,-Kč)
ve znění zprávy k 15. rozpočtovému opatření č. 2/14.
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 13. schválené usnesením 724/49/2008/RMS
ze dne 22. 9. 2008 a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 14 schválené usnesením
738/50/2008/RMS ze dne 13. 10. 2008.
157/14/2008/ZMS
1. zrušilo usnesení č. 149/12/2008 ZMS, bod b) ze dne 23. června 2008 ve věci závazku
zahrnutí částky 176.693,- Kč na dofinancování projektu snížení spotřeby energie zlepšením
tepelně technických vlastností přístavby ZŠ v případě poskytnutí dotace od Ministerstva
životního prostředí.
2. se zavázalo zahrnout do rozpočtu na rok 2009 částku 1,343.399,- Kč na dofinancování
projektu snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností školičky –
přístavby ZŠ Slatiňany ve znění zprávy č. 3/14
158/14/2008/ZMS
projednalo závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2007 a zprávu z přezkoumání
hospodaření č. 78.
159/14/2008/ZMS
uložilo hospodářsko – správnímu odboru městského úřadu obeslat vlastníky pozemků za
účelem zjištění názoru na změnu z katastrálního území Kunčí na katastrální území Škrovád
ve znění zprávy č. 5 /14 a obeslat občany trvale bydlící v Kunčí.
160/14/2008/ZMS
1. schválilo uzavření Smlouvy o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury
mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ 00270920, Vodovody
a kanalizacemi Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 538 28 Chrudim, IČ 48171590,
a Vodárenskou společností Chrudim, a.s., IČ 27484211
2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Smlouvy o přípravě, výstavbě
a provozu vodárenské infrastruktury mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21
Slatiňany, IČ 00270920, Vodovody a kanalizacemi Chrudim, a.s. , Novoměstská 626,
538 28 Chrudim, IČ 48171590 a Vodárenskou společností Chrudim, a.s., IČ 27484211
ve znění zprávy č. 6/14.
161/14/2008/ZMS
1. zrušilo usnesení č. 15/2001 ze dne 26. 3. 2001 ve věci schválení prodeje části pozemku
parc. č. 69 v kat. území Slatiňany nezastavěné opěrnou zdí jihovýchodního nároží zámeckého
parku ve znění zprávy č. 7/14

2. schválilo
prodej nezastavěné části pozemkové parc. č. 69 o výměře 23 m2 v kat. území Slatiňany
za symbolickou cenu 1,- Kč (jako náhradu za část pozemku parc. č. 68/2 v kat. území
Slatiňany zastavěnou opěrnou zdí postoupenou Národnímu památkovému ústavu)
a zbývající nezastavěné části pozemkové parc. č. 69 o výměře 81 m2 v kat. území
Slatiňany za cenu 30,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti ve znění zprávy
č. 7/14.
162/14/2008/ZMS
1. schválilo prodej st. parc. č. 1108 o výměře 16 m2 v kat. území Slatiňany za cenu
188,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti, části pozemkové 706/10 o výměře
cca 102 m2 a části pozemkové parc. č. 419/8 o výměře cca 126 m2 v kat. území Slatiňany za
cenu 76,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitostí ve znění zprávy č. 8/14
2. schválilo prodej části pozemkové parc. č. 419/8 o výměře cca 14 m2 v kat. území Slatiňany
za cenu 76,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti ve znění zprávy č. 8/14.
163/14/2008/ZMS
1. schválilo pozemek parc. č. 179/11 o výměře 165 m2 v kat. území Slatiňany neprodávat
a uložilo MěÚ zahájit kroky ke zprůchodnění předmětného pozemku.
2. schválilo záměr prodeje pozemkové parc. č. 179/36 o výměře 211 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 9/14.
164/14/2008/ZMS
schválilo záměr prodeje st. parc. č. 669/2 o výměře 16 m2 a pozemkové parc. č. 666/3
o výměře 52 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 10/14.
165/14/2008/ZMS
1. neschválilo záměr prodeje přístavku Domu služeb, č. p. 771 v ul. T. G. Masaryka
ve Slatiňanech o zastavěné ploše cca 120 m2 ve znění zprávy č. 11/14
2. neschválilo záměr prodeje venkovní plochy určené k posezení návštěvníků cukrárny
ve znění zprávy č. 11/14.
166/14/2008/ZMS
I. rozhodlo v souladu s § 55 a § 44 zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon) o pořízení Změn č. 2 ÚPO Slatiňany o jednotlivých žádostech na pořízení
změn takto:
1. schválilo návrh na změnu regulativu pro zahrádkářskou a chatovou osadu v Píšťovech
(vlevo od sil. I/37 směr Chrudim) – funkční plocha pro stavbu v zahrádkářské a chatové osadě
ze stávajících 25 m2 na 120 m2, ve znění zprávy č. 12/14, bod č. 2 důvodové zprávy
2. neschválilo žádost o rozšíření funkční plochy pro bydlení nízkopodlažní (rodinné domy)
v lokalitě Jestřabovsko o pozemky parc. č. 587/9 a 587/10 kat. úz. Slatiňany, ve znění zprávy
12/14, bod č. 3) důvodové zprávy
3. neschválilo žádost o rozšíření funkční plochy pro bydlení nízkopodlažní (rodinné domy)
v jihozápadní části obce Trpišov o pozemky parc. č. 76/34, 76/35 a 107 v kat. úz. Trpišov, ve
znění zprávy 12/14, bod č. 4) důvodové zprávy

4. schválilo žádost o rozšíření funkční plochy pro bydlení nízkopodlažní (rodinné domy)
v severozápadní části obce Škrovád, vpravo od místní komunikace mezi Škrovádem a
zámeckým parkem, o pozemky parc. č. 160/1, 159/1, 159/2 a 166/2 v kat. úz. Škrovád, ve
znění zprávy 12./14, bod č. 6) důvodové zprávy
5. schválilo způsob úhrady pořízení změn. Úhrada nákladů na zpracování změn a na mapové
podklady bude hrazena v plné výši žadateli o pořízení změn, a to rovným dílem (§ 45, odst. 4
stavebního zákona). Změna podle návrhu jednotlivých žadatelů bude pořizována, pokud
nejpozději do jednoho měsíce od sdělení o výši podílu k úhradě, který vyjde z výběru
zhotovitele změn, uhradí žadatel stanovený podíl
II. schválilo,
1. že při pořizování Změn č. 1 ÚPO Slatiňany bude přepracován hlavní výkres
této dokumentace.
2. že požadavek na zpracování konceptu Změn č. 2 vyplyne z projednání zadání.
167/14/2008/ZMS
schválilo záměr prodeje pozemkové parc. č. 185/10 o výměře 89 m2 a části pozemkové
parc. č. 618/1 o výměře cca 10 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 13/14.
168/14/2008/ZMS
1. souhlasilo s částečným zpětvzetím v části návrhu na vklad věcného břemena vstupu
a vjezdu na pozemek č. 845 v k.ú. Slatiňany dle návrhu na vklad vlastnického práva,
předkupního práva a věcného břemena vstupu a vjezdu č.j. V - 5794, ve znění zprávy 14/14
2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem částečného zpětvzetí v části návrhu na
vklad věcného břemena vstupu a vjezdu na pozemek č. 845 v k.ú. Slatiňany dle návrhu na
vklad vlastnického práva, předkupního práva a věcného břemena vstupu a vjezdu
č.j. V – 5794
3. souhlasilo s částečným zpětvzetím v části návrhu na vklad věcného břemena vstupu a
vjezdu na pozemek č. 845 v k.ú. Slatiňany dle návrhu na vklad vlastnického práva,
předkupního práva a věcného břemena vstupu a vjezdu č.j. V - 5795, ve znění zprávy 14/14
4. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem částečného zpětvzetí v části návrhu na
vklad věcného břemena vstupu a vjezdu na pozemek č. 845 v k.ú. Slatiňany dle návrhu na
vklad vlastnického práva, předkupního práva a věcného břemena vstupu a vjezdu
č. j. V – 5795
5. souhlasilo s částečným zpětvzetím v části návrhu na vklad věcného břemena vstupu a
vjezdu na pozemek č. 845 v k. ú. Slatiňany dle návrhu na vklad vlastnického práva,
předkupního práva a věcného břemena vstupu a vjezdu č. j. V - 6312, ve znění zprávy 14/14
6. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem částečného zpětvzetí v části návrhu na
vklad věcného břemena vstupu a vjezdu na pozemek č. 845 v k. ú. Slatiňany dle návrhu na
vklad vlastnického práva, předkupního práva a věcného břemena vstupu a vjezdu
č. j. V – 6312
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

