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Zápis z 19. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

konaného dne 12. ledna 2022 v zasedací síni budovy radnice 

 

Zahájení  

Jednání zastupitelstva zahájil v 16.00 hod. a dále řídil starosta města MVDr. Ivan Jeník. 

Starosta přivítal členy zastupitelstva a ostatní přítomné.   

Oznámil, že jednání zastupitelstva města bylo svoláno rozesláním písemných pozvánek  

zastupitelům dne 5. ledna 2022 a informace o místě, době a navrženém programu 

připravovaného zasedání zastupitelstva města byla vyvěšena na úřední desce dne  

5. ledna 2022.  

Přítomno: 15 členů zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je  

usnášeníschopné. 

Omluveni: Mgr. Milan Chalupník – pracovní důvody, Ing. Vít Steklý – pracovní důvody,  

Mgr. Daniel Vychodil – pracovní důvody, Ing. Dagmar Fryšová – zdravotní důvody, Ing. 

Jakub Kolouch – pracovní důvody, Mgr. Sejkorová Stanislava – pracovní důvody 

Zapisovatelem jednání je určena: Irena Peterová 

Sčítáním hlasů je pověřen Jaroslav Malina a Dominik Pavliš 

Ověřovatelem zápisu jsou: Ing. Zdeněk Kocián, Dominik Pavliš  

Návrhová komise návrh, předseda: Kamila Picpauerová     

Členové: Ing. Petr Kolek, Jana Sobotková                                      

Protinávrhy: 0 

Hlasování: pro 15 hlasů. Návrhová komise byla schválena dle předloženého návrhu. 

 

Program jednání zastupitelstva města Slatiňany:  
1. Program 19. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

2. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2021  

3. 1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022 

4. Koncepce projektu „Generel dopravy a parkování“ 

5. Různé 

6. Diskuze a závěr 

 

Místostarosta požádal o rozšíření programu o bod č. 4 Koncepce projektu „Generel dopravy a 

parkování“.  

 

16:04 přišel Ing. Kolouch – počet přítomných navýšen 15+1= 16 přítomných 

 

1.  Program 19. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo rozšířený program 19. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

o bod č. 4. Koncepce projektu „Generel dopravy a parkování ve znění zprávy č. 1/19. 

Rozprava: -  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 16 hlasů. Návrh byl schválen. 

  

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva města Slatiňany byl ve stanovené lhůtě sepsán a 

připraven k nahlédnutí na sekretariátu starosty. 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vít Steklý a Ing. Dagmar Fryšová ověřili zápis a jako správný jej 

potvrdili svými podpisy. Připomínky a námitky k zápisu nebyly dosud podány. 
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Zápis z 18. zasedání zastupitelstva města Slatiňany je tímto považován za schválený. 

 

16:06 přišla Mgr. Stanislava Sejkorová – počet přítomných navýšen 16+1=17 přítomných 

 

2. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2021  

Návrh usnesení: 

1.  Zastupitelstvo města schválilo 28. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  

    Slatiňany na rok 2021 v příjmové části na 98.191.213,88 Kč (dorovnáno financováním  

     příjmů 19.151.472,25 Kč) a ve výdajové části 115.802.786,13 Kč (dorovnáno  

     financováním výdajů 1.539.900,- Kč) ve znění zprávy č. 2/19. 

2. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 27. schválené  

     usnesením RM 116/2021 ze dne 20. 12. 2021.  

Rozprava: - 

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

3. 1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo 1. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na 

rok 2022 v příjmové části na 77.889.900,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 26.792.434,93 

Kč) a ve výdajové části 103.176.334,93 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.506.000,-) ve 

znění zprávy č. 3/19. 

Rozprava:   

p. Drahokoupil – Krátkodobé finanční operace 0,5 miliardy. Je to takto v pořádku?  

Starosta – Je to takto v pořádku. Je to kvůli auditu a krajský úřad si to takto přeje nasčítávat. 

Není to tak, že by se tam ta částka dala najednou celá. To ne.  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

4. Koncepce „Generel dopravy“ 

Ing. Šťastný – Seznámil zastupitele s bodem generel dopravy. Požádal zástupce zhotovitele o 

bližší představení projektu generel dopravy. Tento dokument by měl pracovávat celé 

Slatiňany, včetně místních částí.  

Starosta – Požádal zastupitele, aby si psali poznámky, které pak budou předány zhotoviteli.  

p. Drahokoupil – Není možné, nám to poslat do e-mailu?  

Ing. Šťastný – Je to na stránkách města, kde se s tím můžete seznámit. 

Ing. Kolouch – Pod jakým názvem je to uloženo?  

Ing. Šťastný – Je to hned na začátku pod názvem koncepce dopravy.  

Starosta – Veškeré nápady zasílejte panu místostarostovi. Ten je vedoucí skupiny, který to 

bude sumarizovat. Následně to předá to zpracovateli, který to zapracuje do projektu.  

Ing. Kocián – Jak moc je to závazný dokument?  

Starosta – Je to podpůrný dokument.  

Ing. Šťastný – Měl by to být koncepční dokument.  

Ing. Kolouch – Nevěděl jsem, že se tu bude probírat takto závažný bod.  

Starosta – Je to pouze seznámení a vysvětlení, jak s těmi podklady pracovat.   

Ing. Kolouch – Je tam několik bodů, které mi opravdu moc vadí. O každém bodu by se mělo 

hlasovat zvlášť.  

Ing. Šťastný – To není projektová dokumentace, to je koncept.  
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Ing. Kolouch – Jsou tam dva nové kruhové objezdy. Nevidím důvod, proč stavět kruhový 

objezd u Bonetu a také kruhový objezd před mým domem. Kruhový objezd znamená i 

nevýhody, brždění, rozjezdy všech vozidel a to neustále.  

Starosta – Prosím teď nebudeme projektovat, seznamte se s materiálem. Materiál neviděla ani 

rada. Zamyslete se nad tím doma a pošlete připomínky panu místostarostovi. Začátkem 

března nám to projektanti představí. Nikdo po vás žádné připomínky nechce. Je to pouze 

seznámení s podklady.  

Ing. Šťastný – Pokud těch připomínek bude spoustu, tak můžeme udělat i veřejný seminář, 

kde to bude blíže projednáno. Uvidí se, jaké budou připomínky.  

 

5. Různé 

Starosta – 2.2. 2022 v 16:00 bude veřejný seminář k projektové dokumentaci plovárny ve 

Slatiňanech. Nevím, zda to bude na radnici nebo v Sokolovně.  

 

p. Malina – Chtěl se zeptat na nový obchvat, počítá se s tím, že se „lihovka“ trochu přehradí 

aby tam neprojížděla auta? 

Starosta – Zatím to není úplně hotové, policie se bude k tomu vyjadřovat.  

pí Málková – Proč se to tam má zahradit?  

Starosta – Bude to cyklo-pěší stezka.   

p. Drahokoupil – Bude s k tomu město moci vyjádřit, nebo to bude takové jako je to 

naprojektované? Je tam chybné dopravní značení.  

Starosta – Tvrdili při otevření, že to dodělají.  

Ing. Brůžek – Chybí tam značení tvaru křižovatky.  

Starosta – Policie říkala, že to doplní.  

p. Drahokoupil – Je tam příjezd do připojovacího pruhu, je třeba to dodělat.  

Starosta – Říkali, že to dodělají. Takže musíme vydržet.  

p. Drahokoupil – Město se k tomu bude moci vyjádřit ještě před kolaudací? ¨ 

Starosta – Ano. 

Ing. Kocián – Jak to vypadá s naším kruhovým objezdem?  

Starosta – Je pořád stejný.  

Ing. Šťastný – Ing. Hoffman vyzval zhotovitele. Pořád nám tam chybí 2 svítidla. Zhotoviteli 

nabíhá sankce za každý den ve výši 500 Kč.   

pí Málková – Nepočítají, že to už nedodělají a my to z nich nedostaneme?  

Ing. Šťastný – To by bylo nejlepší, my jim dlužíme doplatit cca 65% částky za zhotovení.   

 

6. Diskuze a závěr 

Diskuse pro zastupitele:  

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17:05  hod. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:       ……………………………              ……….…………………… 

      

 

 

           

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 


