
 

Usnesení č. 23/2022 

z 23. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 19. září 2022 

 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

341/23/2022/ZMS 

schválilo rozšířený program 23. zasedání zastupitelstva města Slatiňany o bod č. 4. Navýšení 

limitu rozpočtových opatření schvalovaných radou města týkajícího  se navýšení cen energií 

příspěvkových organizací města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/23 

 

342/23/2022/ZMS 

1. zrušilo usnesení č. 331/21/2022/ZMS o finančním závazku na rekonstrukci atletické dráhy 

dofinancováním spoluúčasti z rozpočtu města Slatiňany v případě získání dotace dle 

vypsaných podmínek, a to do maximální výše 30 % předpokládaných nákladů akce. 

2. schvaluje investiční záměr: „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“, 

jehož nositelem je Město Slatiňany. 

3. vyjadřuje souhlas s předložením žádosti o dotaci k projektu: „Rekonstrukce atletického 

oválu a přilehlých sportovišť“, jehož nositelem je Město Slatiňany - v rámci programu  

č. 162 55 – Standardizovaná infrastruktura 2020 – 2024, ve specifické výzvě č. 20/2022 – 

Standardizovaná infrastruktura, Národní sportovní agentury. 

4.  vyjadřuje souhlas se zajištěním spolufinancování projektu: „Rekonstrukce atletického 

 oválu a přilehlých sportovišť“, předkládaného v rámci programu č. 162 55 – 

 Standardizovaná infrastruktura 2020 – 2024, ve specifické výzvě č. 20/2022 – 

 Standardizovaná infrastruktura, Národní sportovní agentury. Město Slatiňany zajistí 

 spolufinancování uvedené akce ze svého rozpočtu a to v min. výši 30 % z celkových 

 prokazatelně vynaložených nákladů projektu 

 

343/23/2022/ZMS 

1. schválilo 24. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  

     Slatiňany na rok 2022 v příjmové části na 85.612.098,13 Kč (dorovnáno 

 financováním příjmů 50.237.437,95 Kč) a ve výdajové části 113.675.836,08 Kč 

 (dorovnáno financováním výdajů 22.173.700,- Kč) ve znění zprávy č. 3/23 

2.  vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 22. schválené usnesením RM 140/2022  

 ze dne 7. 9. 2022 a rozpočtové opatření č. 23 schválené usnesením RM 142/2022  

 ze dne 12. 9. 2022 

 

344/23/2022/ZMS 

pověřilo radu města schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření týkající se navýšení cen 

energií u příspěvkových organizací zřízených Městem Slatiňany do limitu 1.000.000,-Kč 

v období do 31. 12. 2022, ve znění zprávy č. 4/23 

 

 

            

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 


