Usnesení č. 22/2014
z 22. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
ze dne 25. června 2014
Zastupitelstvo města Slatiňany
302/22/2014/ZMS
schválilo program 22. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/22
303/22/2014/ZMS
1) schválilo:
a) Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2013 a všechny doplňující finanční
informace k závěrečnému účtu za rok 2013 (hospodaření města za rok 2013).
b) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Slatiňany za rok 2013 a převod zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 254.166,15 Kč.
c) Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Slatiňany za rok 2013 a převod
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 do rezervního fondu ve výši
8.636,60 Kč.
d) Hospodaření příspěvkové organizace ŠJ Slatiňany za rok 2013 a převod zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 74.233,47 Kč
a do fondu odměn 10.000,- Kč.
e) Hospodaření příspěvkové organizace ZUŠ Slatiňany za rok 2013 a převod
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 do rezervního fondu 21.346,32 Kč.
2) 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
2013, které bylo provedeno pracovníky finančního odboru Krajského úřadu
Pardubického kraje
b) souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
304/22/2014/ZMS
1) schválilo účetní závěrku za rok 2013.
2) schválilo převod výsledku hospodaření za rok 2013 ve schvalovacím řízení na účet
nerozděleného zisku (ztráty) minulých let v celkové výši 13.382.685,63 Kč
305/22/2014/ZMS
a) schválilo uzavření úvěrové smlouvy č. 0395465469 ve výši 5,000.000,- Kč se
společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha na splacení
hypotečního úvěru č. 0114636189 ze dne 7.6.2002 poskytnutého na výstavbu třiceti
nájemných bytů I. etapa Staré náměstí Slatiňany ve znění zprávy č. 4/22
b) pověřilo MVDr. Ivana Jeníka uzavřením úvěrové smlouvy č. 0395465469 ve výši
5,000.000,- Kč se společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62,
Praha na splacení hypotečního úvěru č. 0114636189 ze dne 7.6.2002 poskytnutého na
výstavbu třiceti nájemných bytů I. etapa Staré náměstí Slatiňany ve znění zprávy
č. 4/22
306/22/2014/ZMS
se zavázalo zahrnout do rozpočtu města Slatiňany pro rok 2015 částku 1,693.895,- Kč
na úhradu druhé části kupní ceny za dodávku dopravního automobilu pro JSDH
Slatiňany ve znění zprávy č. 5/22
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307/22/2014/ZMS
schválilo prominutí pohledávky ve výši 32.848,- Kč vzniklé neplacením záloh na
služby v bytě a neuhrazením škody vzniklé poškozením uvedeného bytu ve znění
zprávy č. 6/22
308/22/2014/ZMS
1) schválilo 9. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města
Slatiňany na rok 2014 v příjmové části na 57.251.742,30 Kč (dorovnáno financováním
příjmů 4.016.643,30 Kč) a ve výdajové části 57.003.685,60 Kč (dorovnáno
financováním výdajů 4.264.700,-) ve znění zprávy k 9. rozpočtovému opatření č. 7/22.
2) vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6. schválené
usnesením RM 94/2014 ze dne 28. 4. 2014, rozpočtové opatření č. 7. schválené
usnesením RM 95/2014 ze dne 19. 5. 2014 a rozpočtové opatření č. 8. schválené
usnesením RM 96/2014 ze dne 2. 6. 2014
309/22/2014/ZMS
a) schválilo uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby a o budoucí kupní smlouvě
se společností SENIOR PARK, a.s., IČ 28963351, se sídlem Praha Nusle, 5. května
1661/2, 14000 Praha 4 ve znění zprávy č. 8/22
b) pověřilo MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Smlouvy o zřízení práva stavby
a o budoucí kupní smlouvě se společností SENIOR PARK, a.s., IČ 28963351,
se sídlem Praha Nusle, 5. května 1661/2, 140 00 Praha 4 ve znění zprávy č. 8/22
310/22/2014/ZMS
schválilo záměr prodeje nebo směny části pozemkové parcely č. 65/1 o výměře
cca 5m2 v kat. území Škrovád ve znění zprávy č. 9/22
311/22/2014/ZMS
schválilo záměr prodeje a směny pozemkové parc. č. 154/14 (zahrada) o výměře
52 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 10/22
312/22/2014/ZMS
schválilo záměr prodeje pozemkové parc. č. 80/3 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře 58 m2 v kat. území Škrovád ve znění zprávy č. 11/22
313/22/2014/ZMS
schválilo záměr prodeje nebo směny části pozemkové parc. č. 584/1 (trvalý travní
porost) o výměře cca 8700 m2, části pozemkové parc. č. 594/1 (trvalý travní porost)
o výměře cca 4890 m2, části pozemkové parc. č. 592/1 (trvalý travní porost) o výměře
cca 1200 m2 a pozemkové parc. č. 594/3 (trvalý travní porost) o výměře 425 m 2 vše
v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 12/22
314/22/2014/ZMS
1) schválilo prodej pozemkové parc. č. 12/4 (trvalý travní porost) o výměře 17 m2
v kat. území Škrovád za cenu 120,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti
(tj. správní poplatek za vklad vlastnického práva do veřejného seznamu), ve znění
zprávy č. 13/22
2) pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej
pozemkové parc. č. 12/4 (trvalý travní porost) o výměře 17 m 2 v kat. území Škrovád,
ve znění zprávy č.13/22
2

315/22/2014/ZMS
1) schválilo prodej části pozemkové parc. č. 616/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 28 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 150,- Kč/m2 a náklady spojené
s převodem nemovitosti (tj. vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek
za vklad vlastnického práva do veřejného seznamu), ve znění zprávy č. 14/22
2) pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej části
pozemkové parc. č. 616/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 28 m 2
v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 14/22
316/22/2014/ZMS
1) schválilo prodej stavební parcely č. 1244/2 (zastavěná plocha-garáž) o výměře 8 m2
v kat. území Slatiňany za cenu 250,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti
(tj. správní poplatek za vklad vlastnického práva do veřejného seznamu), ve znění
zprávy č. 15/22
2) pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej stavební
parcely č. 1244/2 (zastavěná plocha-garáž) o výměře 8 m2 v kat. území Slatiňany, ve
znění zprávy č. 15/22
317/22/2014/ZMS
1) schválilo prodej části pozemkové parcely č. 228/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
o výměře cca 4 m2 v kat. území Trpišov za cenu 140,- Kč/m2 a náklady spojené
s převodem nemovitosti (tj. vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek
za vklad vlastnického práva do veřejného seznamu), ve znění zprávy č. 16/22
2) pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením kupní smlouvy na prodej části
pozemkové parcely č. 228/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 4 m 2
v kat. území Trpišov, ve znění zprávy č. 16/22
318/22/2014/ZMS
schválilo k dalšímu dopracování variantu č.1 protipovodňového opatření v JV části
Slatiňan dle předložené studie odtokových poměrů jihovýchodního území Slatiňan
v k.ú. Kunčí, Orel a Škrovád, ve znění zprávy č. 17/22
319/22/2014/ZMS
projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2013
a zprávu z přezkoumání jeho hospodaření za rok 2013 ve znění zprávy č. 18/22
320/22/2014/ZMS
1) zrušilo část usnesení zastupitelstva města Slatiňany č. 7/2003 ze dne 17.9.2003
ve věci schválení úplatného převodu pozemkové parcely č. 503 (nyní označené jako
parc. č. 503/1) v kat. území Trpišov z vlastnictví ČR- s příslušností hospodařit pro
Státní pozemkový úřad
2) schválilo bezúplatný převod části pozemkové parc. č. 503/1 v kat. území Trpišov,
která vznikne po oddělení části vhodné k převodu (směně) vlastnického práva
z vlastnictví ČR (Státního pozemkového úřadu) do soukromého vlastnictví vlastníků
sousedních nemovitostí ( a to parc č. 62/2, 62/5, 62/7, 62/9, 62/1, st. 199, 62/11, 64/1,
64/2, 66/2, 66/5 a 66/1 v kat.území Trpišov).
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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