Usnesení č. 15/2017
z 15. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
ze dne 18. ledna 2017
Zastupitelstvo města Slatiňany
165/15/2017/ZMS
schválilo program 15. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/15
166/15/2017/ZMS
1) schválilo uzavření kupní smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.,
Novoměstská 626, 538 28 Chrudim, IČ 48171590, jejímž předmětem je prodej splaškové
kanalizace Říště V. etapa od kanalizační šachty číslo 34 ke kanalizační šachtě č. 50 v ulici
Sečská ve Slatiňanech za podmínky vyjádření souhlasu s převodem kanalizace od
Pardubického kraje ve znění zprávy č. 2/15
2) schválilo uzavření smlouvy o peněžitém vkladu do společnosti se společností Vodovody
a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ 48171590, jejímž
předmětem je vklad města Slatiňany ve výši 4.493.697,- Kč do společnosti Vodovody
a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 538 28 Chrudim, IČ 48171590 za podmínky
vyjádření souhlasu s převodem kanalizace od Pardubického kraje ve znění zprávy č. 2/15
167/15/2017/ZMS
1) zrušilo usnesení č. 122/10/2016/ZMS ze dne 20. 4. 2016 ve věci schválení kupní smlouvy
a smlouvy o zřízení služebnosti cesty na nemovitosti u mateřské školky a sokolovny
ve Slatiňanech, a to s Tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/15
2) schválilo uzavření upravené kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti cesty
na nemovitosti u mateřské školky a sokolovny ve Slatiňanech, a to s Tělocvičnou jednotou
Sokol Slatiňany, IČ: 00864544, se sídlem Tyršova 431, Slatiňany za podmínky schválení
zajištění finančních prostředků, ve znění zprávy č. 3/15
168/15/2017/ZMS
schválilo 29. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2016 v příjmové
části na 66.763.906,75 Kč (dorovnáno financováním příjmů 12.232.700,- Kč) a ve výdajové
části 75.009.106,75 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,- Kč) ve znění zprávy
k 29. rozpočtovému opatření č. 4/15
169/15/2017/ZMS
schválilo 1. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2017 v příjmové
části na 63.664.000,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 29.938.000,- Kč) a ve výdajové
části 89.614.500,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy
k 1. rozpočtovému opatření č. 5/15
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

