USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY č. 17/2009
ze dne 25. března 2009
191/17/2009/ZMS
schválilo rozšířený program 17. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
192/17/2009/ZMS
1. schválilo poskytnutí půjček (6 v celkové výši 750.000,- Kč) na rozšíření a zvelebení
bytového fondu z prostředků FRB.
2. neschválilo poskytnutí půjčky (1) na rozšíření a zvelebení bytového fondu z prostředků
FRB ve znění zprávy č. 2/17.
193/17/ZMS/2009
1. schválilo ponechat odměny ve stejné výši jako jsou vypláceny dosud.
2. schválilo v případě souběhu několika funkcí poskytnutí měsíční odměny neuvolněným
členům zastupitelstva až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
194/17/ZMS/2009
1. schválilo podání žádosti o udělení finanční podpory v rámci Integrovaného operačního
programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, výzva číslo 02 „eGovernment
v obcích – CzechPOINT“ na rozšíření stávajícího pracoviště CzechPOINT (celkové výdaje
projektu 68.540,- Kč) a její přijetí ve znění zprávy č. 4/17.
2. schválilo podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního
programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, výzva číslo 02 „eGovernment
v obcích – CzechPOINT“ “ na rozšíření stávajícího pracoviště CzechPOINT (celkové výdaje
projektu 68.540,- Kč) ve znění zprávy č. 4/17.
195/17/ZMS/2009
schválilo pojmenovat ulici v k.ú. Kunčí od rohu ulice Jižní k silnici I/37 na Nasavrky na
„Východní“.
196/17/ZMS/2009
neschválilo záměr prodeje pozemkové parc. č. 357/21 o výměře 21 553 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 6/17.
197/17/ZMS/2009
neschválilo záměr směny části pozemkové parc. č. 276/2 o výměře cca 550 m2 a části
pozemkové parc. č. 240/2 o výměře cca 800 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy
č. 7/17.
198/17/ZMS/2009
schválilo směnu části pozemkové parc. č. 683/1 o výměře cca 88 m2 a části pozemkové parc.
č. 444/87 o výměře cca 238 m2 v kat. území Slatiňany ve vlastnictví města Slatiňany za část
pozemkové parc. 444/102 o výměře cca 326 m2v kat. území Slatiňany ve s tím, že náklady
spojené se směnou pozemků budou hrazeny rovným dílem (každý účastník směny ½) ve
znění zprávy č. 8/17.
199/17/ZMS/2009
1. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka jednat o ceně pozemků parc. č. 707/2 o výměře

1051 m2 a parc. č. 66/1 o výměře 449 m2 v kat. území Slatiňany, za bývalou Modelou
(rybníček a sousední pozemek – břeh s porostem) ve znění zprávy č. 9/17
2. schválilo odkoupení pozemků parc. č. 707/2 o výměře 1051 m2 a parc. č. 66/1
o výměře 449 m2 v kat. území Slatiňany, za bývalou Modelou (rybníček a sousední pozemek
břeh s porostem), a to za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 150.000,- Kč, a to za podmínky úhrady
kupní ceny ve 2 splátkách ve výši 75.000,-Kč, první v roce 2009 a druhá v roce 2010
3. projednalo nabídku odkoupení pozemků parc. č. 707/2 o výměře 1051 m2 a parc. č. 66/1
o výměře 449 m2 v kat. území Slatiňany, za bývalou Modelou (rybníček a sousední pozemekbřeh), a to za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 150 000,- Kč.
200/17/ZMS/2009
schválilo odkoupení pozemkové parc. 438/15 o výměře 930 m2 a části pozemkové parc.
č. 438/12 o výměře cca 20 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 30,- Kč/m2 a náklady spojené
s převodem nemovitosti (vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a vyhotovení
geometrického plánu k oddělení části pozemku parc. č. 438/12) ve znění zprávy č. 10/17.
201/17/ZMS/2009
1. projednalo nabídku odkoupení pozemkové parc. č. 160/4 o výměře 843 m2
v kat. území Škrovád (místní komunikace pod třešňovým sadem, při výjezdu ze Škrovádu ke
„klapačce), a to za cenu 90,- Kč/m2, tj. celkem 75 870,- Kč ve znění zprávy č. 11/17,
2. neschválilo odkoupení pozemkové parc. č. 160/4 o výměře 843 m2 v kat. území Škrovád
(místní komunikace pod třešňovým sadem, při výjezdu ze Škrovádu ke „klapačce) ve znění
zprávy č. 11/17.
202/17/ZMS/2009
schválilo prodej pozemkové parc. č. 179/11 o výměře 165 m2 v kat. území Slatiňany za cenu
112,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti ve znění zprávy č. 12/17.
203/17/ZMS/2009
schválilo prodej st. parc. č. 58/2 o výměře 124 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 8 275,- Kč
a náklady spojené s převodem nemovitosti (500,- Kč na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí) ve znění zprávy č. 13/17.
204/17/ZMS/2009
1. schválilo vydávat souhlasy s opravami chybného geometrického a polohového určení
hranic pozemků podle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve
znění zákona č. 89/1996 Sb., ve smyslu § 52 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 26/2007 Sb. ve znění
zprávy č. 14/17
2. pověřilo starostu města vydávat souhlasy s opravami chybného geometrického
a polohového určení hranic pozemků podle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky, ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve smyslu § 52 odst. 3 písm. b) vyhlášky
č. 26/2007 Sb., a to formou podepsání protokolu o opravě chybného geometrického
a polohového určení hranic pozemků ve znění zprávy č. 14/17.
205/17/ZMS/2009
1. zrušilo záměr prodeje st. parc. č. 51/2 o výměře 254 m2 včetně staveb na pozemku
postavených (bytový dům č.p. 92, dvorní bytová stavba k domu č.p. 92 a kolna)
v katastrálním území Slatiňany, ve znění zprávy č. 5/11 (usnesení č. 134/11/2008/ZMS)
2. schválilo záměr prodeje st. parc. č. 51/2 o výměře 84m2, st. parc. č. 51/3 o výměře 46 m2,
st. parc. č. 51/4 o výměře 11 m2, poz. parc. č. 845 o výměře 113 m2, nemovitosti (rodinný

dům) čp. 92 na st. parc. č. 51/2, nemovitosti (jiná stavba) bez č. p. na st. parc. č.51/3 a
nemovitosti (jiná stavba) bez č.p. na st. parc. č. 51/4 vše v katastrálním území Slatiňany ,
ve znění zprávy č. 15/17.
206/17/ZMS/2009
schválilo:
První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2008 - hospodaření svých příspěvkových
organizací Základní školy Slatiňany, Základní umělecké školy Slatiňany, Mateřské školy
Slatiňany a Školní jídelny Slatiňany.
207/17/ZMS/2009
1. schválilo 3. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2009 v příjmové
části na 43.397.171,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 6.731.400,- Kč) a ve výdajové části
45.507.871,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,-) ve znění zprávy k 3.
rozpočtovému opatření č. 17/17.
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2. schválené usnesením RM 62/2009
ze dne 23. 2. 2009.
208/17/ZMS/2009
schválilo návrh zadání Regulačního plánu pro lokalitu v ÚPO Slatiňany ozn. 44/R v části
obce Trpišov
209/17/ZMS/2009
vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy
č. 19/17.
210/17/ZMS/2009
1. vzalo na vědomí žádosti Českého svazu chovatelů Slatiňany, T. J. Sokol Slatiňany a SK
Spartak Slatiňany, o. s. o zrušení povinnosti úhrady místního poplatku ze vstupného ve znění
zprávy č. 20/17.
2. uložilo hospodářsko – správnímu odboru městského úřadu zpracovat návrh úpravy obecně
závazné vyhlášky města Slatiňany o místních poplatcích rozšířením o osvobození od poplatků
kulturních akcí pořádaných místními zájmovými organizacemi tak, aby její účinnost byla od
1. 1. 2010 ve znění zprávy č. 20/17
211/17/ZMS/2009
1. vzalo na vědomí informaci o usnesení z Valné hromady SK Spartak Slatiňany, o. s. ve věci
bezplatného převodu plovárny včetně pozemků a nemovitostí do majetku města Slatiňany za
podmínky převzetí závazků (zbývající část úvěru u České spořitelny a.s. a pohledávka
fy Stavební huť Slatiňany za rekonstrukci čistící stanice) ve znění zprávy č. 21/17.
2. uložilo radě města a městskému úřadu připravit na příští zasedání zastupitelstva města
bezplatný převod plovárny včetně pozemků a nemovitostí od SK Spartak Slatiňany, o. s. do
majetku města Slatiňany za podmínky převzetí závazků (zbývající část úvěru u České
spořitelny a.s. a pohledávka fy Stavební huť Slatiňany za rekonstrukci čistící stanice) ve znění
zprávy č. 21/17.

212/17/ZMS/2009
schválilo změnu regulativu – rozšíření funkční plochy v zahrádkářské kolonii na pravém
břehu Chrudimky poblíž Presů ze stávajících 25 m2 na 60 m2.
213/17/ZMS/2009
1. schvaluje výjimku k projednání regulativu pro zahrádkářskou kolonii na pravém břehu
Chrudimky poblíž Presů.
2. ruší bod č. 46/4 usnesení ZMS z roku 2007.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

