USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY č. 19/2009
ze dne 22. června 2009
222/19/2009/ZMS
schválilo upravený program 19. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
223/19/2009/ZMS
1. schválilo 8. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2009
v příjmové části na 47.378.460,04 Kč (dorovnáno financováním příjmů 10.617.200,- Kč)
a ve výdajové části 53.374.960,04 Kč (dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,-)
ve znění zprávy k 8. rozpočtovému opatření č. 2/19.
2. vzalo na vědomí
rozpočtové opatření č. 6. schválené usnesením RM 70/2009 ze dne 18. 5. 2009
a rozpočtové opatření č. 7. schválené usnesením RM 71/2009 ze dne 1. 6. 2009
3. vzalo na vědomí informaci k připravovanému rozpočtovému opatření ke snížení příjmů
z daní v září 2009.
224/19/2009/ZMS
schválilo:
1) Druhou část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2008 a všechny doplňující
finanční informace k závěrečnému účtu za rok 2008 (hospodaření města za rok 2008)
2) Zastupitelstvo města Slatiňany v souladu s § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
a) projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Slatiňany za rok 2008, které
bylo provedeno pracovníky finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje
b) souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
225/19/2009/ZMS
1. schválilo uzavření Smlouvy č. 53/2009 o spolupráci s obcí – administrace žádosti
o dotaci na upgrade kontaktního místa CzechPOINT s Městem Chrudim, Resselovo náměstí
77, 537 16 Chrudim I ve znění zprávy č. 4/19.
2. pověřilo uzavřením Smlouvy č. 53/2009 o spolupráci s obcí – administrace žádosti o dotaci
na upgrade kontaktního místa CzechPOINT s Městem Chrudim, Resselovo náměstí 77,
537 16 Chrudim I, starostu města MVDr. Ivana Jeníka, ve znění zprávy č. 4/19.
226/19/2009/ZMS
1. schválilo poskytnutí finančního příspěvku – grantu Sportovním klubům Spartak Slatiňany,
občanské sdružení, Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861
ve výši 23.400 ,- Kč, ve znění zprávy č. 5/19
2. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku – grantu mezi městem
Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany a Sportovními kluby Spartak Slatiňany,
občanské sdružení, Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861, ve znění zprávy
č. 5/19
3. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku – grantu mezi městem Slatiňany, T. G. Masaryka, 538 21 Slatiňany a Sportovními
kluby Spartak Slatiňany, občanské sdružení, Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany,
IČ 150 54 861, ve znění zprávy č. 5/19.

227/19/2009/ZMS
schválilo:
1. prodej rodinného domu č. p. 92 na stavební parcele č. 51/2, nemovitosti bez č. p. – jiná
stavba na stavební parcele č. 51/3, nemovitosti bez č. p. – jiná stavba na stavební parcele
č. 51/4, stavební parcelu č. 51/2, stavební parcelu č. 51/3, stavební parcelu
č. 51/4, pozemkovou parcelu č. 854, ve znění právy č. 6 /19
2. kupní cenu za 1m2 bytu č. 92/1 na stavební parcele č. 51/2
2.200,-Kč
3. kupní cenu za 1m2 bytu č. 92/2 na stavební parcele č. 51/2
2.200,-Kč
2
4. kupní cenu za 1m bytu č. 92/3 na stavební parcele č. 51/3
2.200,-Kč
5. kupní cenu za 1m2 jiné stavby (kůlny) na stavební parcele č. 51/4
350,-Kč
2
6. kupní cenu za 1m stavební parcely č. 51/2
400,-Kč
7. kupní cenu za 1m2 stavební parcely č. 51/3
400,-Kč
8. kupní cenu za 1m2 stavební parcely č. 51/4
150,-Kč
2
9. kupní cenu za 1m pozemkové parcely č. 854
250,-Kč
vše v katastrálním území Slatiňany, obec Slatiňany, okres Chrudim
10. že 1/2 stavební parcely č. 51/2 bude prodána společně s bytem č. 92/1 a 1/2 stavební
parcely č. 51/2 bude prodána společně s bytem č. 92/2
11. že stavební parcela č. 51/3 bude prodána spolu s bytem č. 92/3
12. že stavební parcela č. 51/4 a jiná stavba (kůlna) na stavební parcele č. 51/4 bude prodána
spolu s bytem č. 92/1
13. že 1/3 pozemkové parcely č. 854 bude prodána spolu s bytem č. 92/1, 1/3 pozemkové
parcely č. 854 bude prodána spolu s bytem č. 92/2, 1/3 pozemkové parcely č. 854 bude
prodána spolu s bytem č. 92/3, ve znění zprávy č. 6/19.
228/19/2009/ZMS
1. vzalo na vědomí vyhodnocení ankety o změně katastrálního území Kunčí – Škrovád,
ve znění zprávy č. 7/19
2. zrušilo část usnesení zastupitelstva města č. 159/14/2008/ZMS ze dne 22. října 2008
ve věci obeslání vlastníků pozemků, ve znění zprávy č. 7/19
229/19/2009/ZMS
1. schválilo záměr prodeje bývalé ubytovny využitelné jako stavba (rodinný dům s jednou
bytovou jednotkou 1 + 2) částečně stojící na stavební parcele 927/3 a částečně na stavební
parcele 927/4 o celkové zastavěné ploše 94,84 m2 s užitkovou plochou 70,90 m2, katastrálním
území Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/19.
230/19/2009/ZMS
schválilo bezúplatný převod pozemkové parc. č. 458/9 o výměře 75 m2 v kat. území Slatiňany
(podél melioračního potoka v lokalitě nových RD v ul. Sečská ve Slatiňanech) z vlastnictví
České republiky-správy Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha do
vlastnictví města Slatiňany ve znění zprávy č. 9/19
231/19/2009/ZMS
1. schválilo záměr prodeje části pozemkové parc. č. 444/101 o výměře cca 100 m2, části
pozemkové parc. č. 444/19 o výměře cca 460 m2, části pozemkové parc. č. 683/1
o výměře cca 445 m2, části pozemkové parc. č. 444/87 o výměře cca 1200 m2, pozemkové
parc. č. 444/88 o výměře 244 m2 a části pozemkové parc. č. 444/86 o výměře
cca 6 000 m2 v kat. území Slatiňany určených pro bydlení ve znění zprávy č. 10/19,
2. schválilo záměr prodeje části pozemkové parc. č. 444/101 o výměře cca 80 m2, části
pozemkové parc. č. 444/19 o výměře cca 360 m2 a části pozemkové parc. č. 444/86 o výměře

cca 10 340 m2 v kat. území Slatiňany určených pro občanskou vybavenost vyšší ve znění
zprávy č. 10/19
3. uložilo MěÚ zveřejnit nabídku prodeje pozemků v Ozvěnách Slatiňan a v Chrudimském
deníku ve znění zprávy č. 10/19.
232/19/2009/ZMS
neschválilo záměr prodeje pozemkové parc. č. 743/3 o výměře 37 m2 v kat. území Slatiňany
(u mostku v Presích) ve znění zprávy č. 11/19.
233/19/2009/ZMS
1. schválilo záměr prodeje pozemkové parc. č. 534/10 o výměře 68 m2 v kat. území Slatiňany
ve znění zprávy č. 12/19
2. schválilo záměr prodeje pozemkové parc. č. 534/11 o výměře 107 m2 v kat. území
Slatiňany ve znění zprávy č. 12/19
234/19/2009/ZMS
předběžně schválilo návrh Regulačního plánu pro lokalitu v ÚPO Slatiňany ozn. 44/R v části
obce Trpišov.
1. V regulativech zvýšit výšku oplocení na 160 cm.
2. Změnit povrch vozovek obslužných komunikací z betonové dlažby na živičný povrch.
235/19/20096/ZMS
odložilo projednávání bodu č. 14 Finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Slatiňany
na září 2009.
236/19/2009/ZMS
schválilo finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč na dokončení výstavby hospice v Chrudimi,
za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření, ve znění zprávy č. 15/19.
237/19/2009/ZMS
vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy
č. 16/19.
238/19/2009/ZMS
vzalo na vědomí změnu termínu ukončení realizace projektu pro udělení finanční podpory v
rámci Integrovaného operačního programu - „eGovernment v obcích – CzechPOINT“
z 15. 6. 2009 na 15. 9. 2009, ve znění zprávy č. 17/19.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

