USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY č. 28/2010
ze dne 22. září 2010
Zastupitelstvo města Slatiňany:
322/28/2010/ZMS
schválilo rozšířený návrh programu 28. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
323/28/2010/ZMS
vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 2/28.
324/28/2010/ZMS
1. projednalo nabídku odkoupení lesního pozemku parc. č. 149 o výměře 6 884 m2 v kat. území Trpišov,
ve znění zprávy č. 3/28
2. odmítlo nabídku na odkoupení lesního pozemku parc. č. 149 o výměře 6 884 m2 v kat. území Trpišov,
ve znění zprávy č. 3/28
325/28/2010/ZMS
schválilo záměr prodeje kanalizace:
kanalizačního řadu D III
- beton DN 400 mm délky 105 m
- beton DN 300 mm délky 121 m
protažení řadu D III - beton DN 300 mm délky 140 m
řadu D IIIa - beton DN 300 mm délky 120 m
řadu D IIIa1 - beton DN 300 mm délky 65 m
nacházejících se na pozemcích katastrálních čísel 632/1, 632,/2, 21/20, 790/1, 791, 21/6, 10/19, 10/30,
10/8,17/4, 10/26, 19/4, vše v katastrálním území Slatiňany, ve znění zprávy 4/28
326/28/2010/ZMS
1. zrušilo část usnesení zastupitelstva města 24/2002, bod 1, odstavec h), číslo 1) ze dne 16.9.2002, že
kupní cena je stanovena na 10% pořizovací ceny bytu stanovené pro výpočet nájemného se zahrnutím
inflace a nahradilo jej výpočtem ceny stanovené pro kupní cenu bytů ve znění zprávy č. 5/28
2. zrušilo část usnesení zastupitelstva města 14/2004, bod 2), odstavec g), číslo 1) ze dne 22.9.2004, že
kupní cena je stanovena na 10% pořizovací ceny bytu stanovené pro výpočet nájemného se zahrnutím
inflace a nahradilo jej výpočtem stanovené pro kupní cenu bytů ve znění zprávy č. 5/28
327/28/2010/ZMS
1. vzalo na vědomí dopis nájemníků čp. 92 ve Slatiňanech
2. odložilo projednání prodeje tří bytů čp. 92 ve Slatiňanech na další zasedání zastupitelstva města,
ve znění zprávy 6/28
328/28/2010/ZMS
1. schválilo 12. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2010 v příjmové části na
52.691.030,04 Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.776.640,- Kč) a ve výdajové části51.248.970,04 Kč
(dorovnáno financováním výdajů 5.218.700,- Kč) ve znění zprávy k12. rozpočtovému opatření č. 7/28
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8. schválené
usnesením RM 105/2010 ze dne 12. 7. 2010, rozpočtové opatření č. 9. schválené
usnesením RM 108/2010 ze dne 16. 8. 2010, rozpočtové opatření č. 10. schválené
usnesením RM 109/2010 ze dne 30. 8. 2010 a rozpočtové opatření č. 11. schválené
usnesením RM 110/2010 ze dne 13. 9. 2010.

329/28/2010/ZMS
schválilo směnu části pozemkové parcely č. 345 o výměře cca 22 m2 v katastrálním území Škrovád ve
vlastnictví města Slatiňany za část pozemkové parcely č. 116/12 o výměře cca 6 m2 a část pozemkové
parcely č. 108/16 o výměře cca 16 m2 v katastrálním území Škrovád s tím, že náklady spojené se směnou
nemovitostí (vyhotovení geometrického plánu, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a
vypracování znaleckého posudku) budou hrazeny rovným dílem, každý účastník směnné smlouvy ½,
ve znění zprávy č. 8/28.
330/28/2010/ZMS
1. zrušilo usnesení č. 220/18/2009 ze dne 20. 4. 2009 ve věci schválení záměru prodeje pozemkové parc.
č. 357/21 o výměře 21 553 m2 v kat. území Slatiňany (jako celku) určeného pro občanskou vybavenost
vyšší (pro seniory), ve znění zprávy č. 9/28
2. schválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 357/21 o výměře 21 553 m2 a parcely č. 419/2 orná
půda o výměře 514 m2, obě vkat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 9/28
3. navrhuje Pardubickému kraji pro účely výstavby projektu „Transformace Domova soc. služeb
Slatiňany I a II“ severovýchodní část pozemku parc. č. 357/21 v kat. území Slatiňany,
ve znění zprávy č. 9/28
331/28/2010/ZMS
schválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 496/14 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 182
m2 v kat. území Trpišov, ve znění zprávy č. 10/28
332/28/2010/ZMS
schválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 434/2 zahrada o výměře 898 m2 v kat. území Slatiňany,
ve znění zprávy č. 11/28
333/28/2010/ZMS
1. zrušilo usnesení č. 161/14/2008 ze dne 22. 10. 2008 ve věci schválení prodeje nezastavěné části
pozemkové parc. č. 69 o výměře 23 m2 v kat. území Slatiňany za symbolickou cenu 1,- Kč (jako náhradu
za část pozemku parc. č. 68/2 v kat. území Slatiňany zastavěnou opěrnou zdí postoupenou Národnímu
památkovému ústavu) a zbývající nezastavěné části pozemkové parc. č. 69 o výměře 81 m2 v kat. území
Slatiňany za cenu 30,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti, ve znění zprávy č. 12/28
2. schválilo prodej nezastavěné části pozemkové parc. č. 69 o výměře 23 m2 v kat. území Slatiňany za
symbolickou cenu 1,- Kč (jako náhradu za část pozemku parc. č. 68/2 v kat. území Slatiňany zastavěnou
opěrnou zdí postoupenou Národnímu památkovému ústavu) a zbývající nezastavěné části pozemkové
parc. č. 69 o výměře 81 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 30,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem
nemovitosti, ve znění zprávy č. 12/28.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta

