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Zápis z 23. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

konaného dne 19. září 2022 v zasedací síni budovy radnice 

Zahájení  

Jednání zastupitelstva zahájil v 16.00 hod. a dále řídil starosta města MVDr. Ivan Jeník. 

Starosta přivítal členy zastupitelstva a ostatní přítomné.   

Oznámil, že jednání zastupitelstva města bylo svoláno rozesláním písemných pozvánek  

zastupitelům dne 12. září 2022 a informace o místě, době a navrženém programu 

připravovaného zasedání zastupitelstva města byla vyvěšena na úřední desce dne  

12. září 2022.  

Přítomno: 17 členů zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je  

usnášeníschopné. 

Omluveni: pí Hromádková – zdravotní důvody, p. Malina – pracovní důvody, pí Sobotková – 

pracovní důvody, Mgr. Daniel Vychodil – pracovní důvody 

Zapisovatelem jednání je určena: Irena Peterová 

Sčítáním hlasů je pověřen pan Dominik Pavliš a pan Ing. Jaroslav Bušta 

Ověřovatelem zápisu jsou: Mgr. Ivo Mandys, Ing. Zdeněk Kocián  

Návrhová komise návrh, předseda: Ing. Jan Brůžek    

Členové: Bc. František Rulík, Ing. Vít Steklý                                      

Protinávrhy: 0 

Hlasování: pro 17 hlasů. Návrhová komise byla schválena dle předloženého návrhu. 

 

Program jednání zastupitelstva města Slatiňany:  
1. Program 23. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

2. Zajištění financování akce: „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých 

sportovišť“ 

3. 24. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022  

4. Navýšení limitu rozpočtových opatření schvalovaných radou města týkajícího  se 

navýšení cen energií příspěvkových organizací města Slatiňany 

5. Různé 

6. Diskuze a závěr 

 

16:04 -  přišel Mgr. Vychodil – počet přítomných navýšen 17+1 = 18 přítomných 

 

Starosta požádal o rozšíření programu o bod č. 4 Navýšení limitu rozpočtových opatření 

schvalovaných radou města týkajícího  se navýšení cen energií příspěvkových organizací 

města Slatiňany.  

 

1.  Program 23. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města 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. 

Rozprava: -  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 18 hlasů. Návrh byl schválen. 

  

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva města Slatiňany byl ve stanovené lhůtě sepsán a 

připraven k nahlédnutí na sekretariátu starosty. 
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Ověřovatelé zápisu: Mgr. Milan Chalupník, Ing. Jaroslav Bušta ověřili zápis a jako správný 

jej potvrdili svými podpisy. Připomínky a námitky k zápisu nebyly dosud podány. 

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva města Slatiňany je tímto považován za schválený. 

 

2. Zajištění financování akce: „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“ 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města  

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. 

Rozprava: 

Ing. Šťastný – Jak je uvedeno v důvodové zprávě, národní sportovní agentura vypsala dotační 

titul a jsou tam krátké termíny na podání žádosti. Podmínkou podání žádosti je souhlas 

zastupitelstva – jak máte uvedeno v návrhu usnesení. Minulý týden rada učinila několik 

kroků, aby to bylo možné, soutěž končí 27.9. 2022 a v tomto okamžiku, pokud se nám to 

podaří, tak se nám šance získání dotace zvyšuje. Jsme v kontaktu se Spartakem, součástí 

dotace je i získání vybavení. Pokud to půjde, tak by 70% předpokládaných nákladů mohlo jít 

ze státního rozpočtu. Jinak rozpočet je 17 mil. Kč bez DPH, v soutěži je zastropováno 20 mil. 

Kč bez DPH, s tím, že cenu musí firma držet do června 2023. Tato dotace má výhodu, že se 

poskytuje dopřed a ne až poté. Usnesení jsou konzultované s kanceláří, která by administraci 

měla dělat. Máme šanci ji získat, ale uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že tu šance je. To je 

dnešní důvod našeho setkání.  

Ing. Bušta – V důvodové zprávě se uvádí ne 30% ale 50% uznatelných nákladů.  

Ing. Šťastný – To se omlouvám, ale na poslední chvíli vyhlásili ještě tuto možnost. Má tam 

být 70% uznatelných nákladů. 

Ing. Bušta – Je nějaká představa, kolik je těch 70% z těch 17 mil. Kč uznatelných nákladů?  

Ing. Šťastný – Fakticky je uznatelná celá částka(změna škvárového povrchu na tartanový). 

Ale mohou vzniknout vícenáklady, ale to se nedá takto dopředu vědět. Ve smlouvě o dílo je 

napsáno, že v případě nepřidělení dotace, je možné od smlouvy odstoupit. Je tam také 

možnost, že pokud by národně sportovní agentura vyhodnocovala přidělení dotace 

nepřiměřeně dlouho, tak můžeme smlouvu s firmou oboustranně prodloužit. 

Ing. Steklý – Ve smlouvě je podmínka, pokud nedostaneme dotaci alespoň 50 %, tak můžeme 

odstoupit.  

Ing. Bušta – Je otázka, zda se někdo přihlásí.  

Starosta – To budeme vědět za týden.  
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p. Drahokoupil – Co když se přihlásí podobná firma, jako ta, co dělala kruhový objezd? 

Ing. Brůžek – Tak to si fotbalisti nezahrají, bude tam stát bagr uprostřed hřiště.  

Ing. Šťastný – To se nestane, ta firma musí mít zkušenost s položením tartanu. 

p. Drahokoupil – Co když si spletou tartan s ratanem? 

Starosta – Tak tam na rok něco zasadíte.  

Ing. Steklý – Už nyní chodí dotazy firem, zatím to vypadá, že zájem o tuto zakázku je.   

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 18 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

3. 24. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022 

Návrh usnesení: 

1.  Zastupitelstvo města 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.  Zastupitelstvo města 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. 

Rozprava: - 

p. Koblížek – Co se tam vlastně změnilo?  

Starosta – Změnila se částka na elektrické energie. Navýšení celkově dělá 566.000,-Kč. Je to 

nad 500.000,- Kč, takže to musí schválit zastupitelstvo.  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 18 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

4. Navýšení limitu rozpočtových opatření schvalovaných radou města týkajícího  se 

navýšení cen energií příspěvkových organizací města Slatiňany 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města 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. 

Rozprava:  

Starosta – Než jsem jel na dovolenou, tak jsme to konzultovali s ředitelem ZŠ. Ale problémy 

budou mít asi i ostatní příspěvkové organizace, takže proto navrhujeme takovéto řešení. 

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 18 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

5. Různé 

Ing. Hanuš – Chtěl bych Vás informovat, že před 7 lety jsme dělali rekonstrukci tartanových 

doskočišť a do výběrového řízení se přihlásilo 7 firem, takže předpokládám, že se také nějaká 

firma přihlásí. 

p. Drahokoupil – Je vidět, že je škoda, že jsme odsouhlasili splacení toho úvěru.  

Starosta – My peníze máme a tím, že dáváme peníze na termínované vklady, tak vyděláváme. 

Máme velmi dobré cash-flow. 

 

6. Diskuze a závěr 

Diskuse pro zastupitele:  
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Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 16:25  hod. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:       ……………………………              ……….…………………… 

      

 

 

 

            

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


