Usnesení č. 20/2014
z 20. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
ze dne 22. ledna 2014
Zastupitelstvo města Slatiňany
272/20/2014/ZMS
schválilo rozšířený program 20. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/19
273/20/2014/ZMS
1) schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registračního čísla 7370004200042 uzavřené dne
18.3.2004 s Komerční bankou, a.s. s fixací úrokové sazby na pět roků ve znění zprávy č. 2/20
2) pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru registračního čísla
7370004200042 uzavřené dne 18.3.2004 s Komerční bankou, a.s. ve znění zprávy č. 2/20.
274/20/2014/ZMS
vzalo na vědomí nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů od 1. 1. 2014 a
ponechat v současné výši, ve znění zprávy č. 3/20
275/20/2014/ZMS
neschválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 384/17 (orná půda) o výměře cca 170 m2 a části
pozemkové parc. č. 384/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 90 m 2 v kat. území
Trpišov ve znění zprávy č. 4/20
276/20/2014/ZMS
vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č.8/20
277/20/2014/ZMS
1. schválilo 25. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2013 v příjmové části
na 54.872.599,61 Kč (dorovnáno financováním příjmů 6.875.900,- Kč) a ve výdajové části
58.208.499,61 Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.540.000,-) ve znění zprávy k 25.
rozpočtovému opatření č. 6/20.
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 16. Schválené
usnesením RM 77/2013 ze dne 7. 10. 2013, rozpočtové opatření č. 17. schválené
usnesením RM 78/2013 ze dne 16. 10. 2013, rozpočtové opatření č. 18. schválené
usnesením RM 79/2013 ze dne 21. 10. 2013, rozpočtové opatření č. 19. schválené
usnesením RM 80/2013 ze dne 23. 10. 2013, rozpočtové opatření č. 20. schválené
usnesením RM 81/2013 ze dne 30. 10. 2013, rozpočtové opatření č. 21. schválené
usnesením RM 82/2013 ze dne 18. 11. 2013, rozpočtové opatření č. 22. schválené
usnesením RM 83/2013 ze dne 2. 12. 2013, rozpočtové opatření č. 23. schválené
usnesením RM 85/2013 ze dne 18. 12. 2013
278/20/2014/ZMS
schválilo 1. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2014 v příjmové části na
51.982.600,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.190.600,- Kč) a ve výdajové části 51.710.700,- Kč
(dorovnáno financováním výdajů 3.462.500,-) ve znění zprávy k 1. rozpočtovému opatření č. 7/20.
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279/20/2014/ZMS
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 - Požární řád Města Slatiňany, s účinností od 1. února
2014 ve znění zprávy č. 8/20.
280/20/2014/ZMS
schválilo podání žádosti o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním
dotace od Státního fondu rozvoje bydlení ve znění zprávy č. 9/20

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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