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Zpráva pro 21. zasedání zastupitelstva města konané dne 15. června 2022 

 

Název:    Zrušení usnesení zastupitelstva města 

   

Předkládá:  rada města Slatiňany 

   MVDr. Ivan Jeník – starosta 

 

Zpracoval:  Ing. Vladimír Rašín – vedoucí OS 

    

Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Rašín – vedoucí OS 

 

Tajemník MěÚ: Ing. Josef Prokš 

 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města  

1. zrušilo usnesení č. 93/6/2019/ZMS ze dne 24. září 2019 ve znění zprávy č.  9/21.  

 

2. zrušilo usnesení č. 224/21/2018/ZMS ze dne 11. dubna 2018 ve znění zprávy č. 9/21. 

 
     

Důvodová zpráva 

Ad) 1  

Dne 24. září zastupitelstvo pověřilo MěÚ k jednání s Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, lesní správou Nasavrky o koupi pozemkové 

parcely č.  67 o výměře 643 m2 v k. ú. Slatiňany.  

Po jednání Lesy ČR oznámily, že není znám vlastnický původ uvedeného pozemku a zjistí, 

jakým způsobem by bylo možné pozemek městu prodat. Přesto byl pozemek převeden na 

ÚZSVZ.  Znovu město podalo žádost o odprodej. ÚZSVM ale pozemek převedl na Povodí 

Labe, s. p. Jako důvod převodu bylo uvedeno, že se jedná o koryto řeky. 

Z výše uvedeného je patrné, že usnesení pozbylo na významu, a proto je navrženo ke zrušení. 

 

Ad) 2 

Dne 11. dubna 2018 zastupitelstvo schválilo, na základě žádosti společnosti LEONE CZ, 

záměr prodeje nebo směny části pozemkové parcely č 345/1(orná půda o výměře cca 12 m2) 

v k.ú. Škrovád.  Následně byla společnost LEONE CZ vyzvána k upřesnění žádosti, což 

neučinila. Dne 27. 5. 2022 emailem sdělila, že žádost již není aktuální a komunikace pro 

kterou měl být požadovaný pozemek využit je již hotová.  

Z výše uvedeného je patrné, že usnesení pozbylo na významu, a proto je navrženo ke zrušení. 

 
 

Přílohy:  - 

    
    

Ve Slatiňanech dne  2. června 2022 
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