USNESENÍ č. 21/2005
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE SLATIŇANECH
ZE DNE 16.11. 2005
Zastupitelstvo města
1. Bere na vědomí:
a) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského úřadu Pardubického kraje,
odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu, ze dne 3.11.2005 pod
č.j. KrÚ 14140/2005 OSRK OUP, vydaného na základě ustanovení § 20 odst. 6 stavebního
zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění k zadání ÚPO Slatiňany.
b) rozpočtové opatření č. 10 schválené usnesením RM ze dne 5. 10. 2005, rozpočtové
opatření č. 11 schválené usnesením RM ze dne 19. 10. 2005 a rozpočtové opatření č. 12
schválené usnesením RM ze dne 2. 11. 2005
c) 1) upozornění Krajského úřadu Pardubického kraje na povinnost města Slatiňany,
vyplývající ze směrnice č. 91/271/EHS, tj. vyřešit do konce roku 2010 odkanalizování a
čištění odpadních vod v aglomeraci Slatiňany
2) usnesení RM č. 62/2005, kterým se ukládá Městskému úřadu po provedených správních
řízeních podat žádost na získání dotace na výstavbu kanalizace, stoky D a prodloužení do
ulice Vrchlického ve Slatiňanech ve stanoveném pořadí
d) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování Krajský úřad Pardubice, odbor
strategického rozvoje, oddělení ÚP, ze dne 2.11.2005, č.j. KrÚ 1962/2005 OSRK OUP,
na základě ustanovení § 25 odst. 1 stavebního zákona č. 50/76 Sb., v platném znění
k návrhu Změny č. 1 regulačního plánu lokality Slatiňany - jih
e) schvalované dokumenty ve schvalovacím řízení regulačního plánu jsou ve shodě
s předloženým stanoviskem, které je nedílnou součástí tohoto usnesení
2. Schvaluje:
a) Program jednání zastupitelstva města
b) v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
1) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 20180211 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí České republiky, kterým se SFŽP zavazuje poskytnout městu Slatiňany
dotaci ve výši …………….. Kč 8 354 811,účelovou půjčku ve výši ….. Kč 8 354 811,jako finanční podporu na akci „Jednotná kanalizace Škrovád, I. – III. etapa“.
2) Zástavní smlouvu č. 20180211 – Z3 uzavřenou se zástavním věřitelem : Státním fondem
životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 193/1, 148 00 Praha 11
zastoupeným ředitelem Ing. Andrejem Mudrayem
c) v souladu s § 20, odst. 7 a § 26 odst.2 zák.č. 50/1976 Sb. v platném znění a § 84 odst. 2
písm.b/ zákona č.128/2000 Sb. (zákon o obcích)
návrh zadání pro zpracování územního plánu (ÚPO) města Slatiňany
d) v souladu s § 26 odst.2 zák.č. 50/1976 Sb. v platném znění a § 84 odst. 2 písm.b/ zákona
č.128/2000 Sb. (zákon o obcích) Změny I. regulačního plánu Slatiňany Jih
e) 1) změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2005 v příjmové i
výdajové části na celkovou částku 54.364.300,- Kč ve znění zprávy č. 4/21 k 13.
rozpočtovému opatření
2) a) rozpočtovat do výdajů města Slatiňany na rok 2006 (rozpočet na r. 2006) finanční
dar ve výši 180 000,- Kč pro právnickou osobu – Společenství vlastníků bytových
jednotek č.p. 12, Staré náměstí – v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
jako

přísně účelově vázaný na úhradu části nákladů spojených s opravou střechy
b) rozpočtovat do výdajů města Slatiňany na rok 2006 v položce Nové
komunikace,stavby částku 990 000,- Kč na dofinancování nákladů spojených
s výstavbou kruhové křižovatky ve Slatiňanech, jako zbývající podíl města Slatiňany na
celkových nákladech
3. Konstatuje:
a) schvalovaný dokument (návrh zadání pro zpracování územního plánu ÚPO
města Slatiňany) je ve shodě s předloženým stanoviskem nadřízeného orgánu
územního plánování
b) 1) k návrhu Změny č.1 regulačního plánu lokality Slatiňany – jih nebyly uplatněny žádné
námitky ze strany vlastníků pozemků
2) při projednání návrhu Změny č.1 regulačního plánu lokality Slatiňany – jih byla
vznesená stanoviska orgánů státní správy převážně souhlasná. Vyhodnocení stanovisek
dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací je uvedeno v protokolu z
připomínkového řízení ze dne 2.11.2005. Na základě tohoto protokolu lze konstatovat, že
byla změna regulačního plánu dohodnuta ve smyslu § 22 odst. 2 stavebního zákona.
3) zastupitelstvo města vyhlásí obecně závazným právním předpisem závaznou část Změn
I. RP Slatiňany Jih, na základě § 84, odst. 2 písmeno b/, zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
4. Vymezuje:
a) dle ustanovení § 29 odst. 2 stavebního zákona závaznou část Změn č.1 regulačního plánu
Slatiňany Jih, uvedenou v obecně závazné vyhlášce č. 3/2005, která je doplňkem vyhlášky
č. 2/2002
5. Ukládá
a) vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí p. A. Odvárkovi, Městského úřadu
Slatiňany
1) zaslat dotčeným orgánům státní správy schéma hlavního výkresu a obecně závaznou
vyhlášku
2) zaslat registrační list odboru strategického rozvoje kraje, oddělení ÚP Krajského úřadu
Pardubicích a Ústavu územního rozvoje, Jakubské náměstí 3, 601 00 Brno
3) zajistit uložení Změn I. v souladu s ustanovením § 19 odst.2 a 3 vyhl. č. 131/98 Sb. o
územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, na MěÚ Slatiňanyodbor výstavby a životního prostředí, na Krajském úřadu Pardubického kraje – odboru
strategického rozvoje kraje a na Městském úřadu v Chrudimi – odboru územního
plánování a regionálního.
6. Pověřuje:
a) starostu města Slatiňany, MVDr. Ivana Jeníka převzetím listinných akcií společnosti:
Vodovody a kanalizace a. s. Chrudim Novoměstská 626, Chrudim
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

