
Usnesení č. 3/2022 

ze 3. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 21. prosince 2022 

 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

31/3/2022/ZMS 

schválilo upravený program 3. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy 1/3 

 

32/3/2022/ZMS 

vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města ve znění zprávy č. 2/3 

 

33/3/2022/ZMS 

1. schválilo 31. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  

    Slatiňany na rok 2022 v příjmové části na 91.384.272,13 Kč (dorovnáno financováním  

    příjmů 49.318.142,95 Kč) a ve výdajové části 118.528.715,08 Kč (dorovnáno  

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

2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 29. schválené  

    usnesením RM 1/2022 ze dne 30. 11. 2022 a rozpočtové opatření č. 30 schválené  

    usnesením RM 2/2022 ze dne 12. 12. 2022 

 

34/3/2022/ZMS 

vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. MěÚSl/05/2022/ZAS o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, účinnou od 1. 1. 2023, kterou se zároveň 

zrušuje Obecně závazná vyhláška města Slatiňany   č. MěÚSl/07/2022/ZAS  

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění zprávy č. 4/3 

 

35/3/2022/ZMS 

ukládá radě města zpracovat návrh koncepce nového nakládání s komunálním odpadem 

v termínu do 31.5.2023 

 

36/3/2022/ZMS 

schválilo příděl do sociálního fondu města Slatiňany na rok 2023 ve výši 4% z objemu 

rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků ve znění zprávy č. 5/3 

 

37/3/2022/ZMS 

vzalo na vědomí návrh rozpočtu vyvěšený na úřední desce pro město Slatiňany na rok  2023 

v příjmové části 91 932 400,- Kč,  dorovnáno financováním  příjmů rozpočtu ve výši 

23 776 155,- Kč a ve výdajové části 115 708 555 Kč a střednědobý výhled rozpočtu města 

Slatiňany na rok 2024 a rok 2025 

 

38/3/2022/ZMS 

1. schválilo schodkový rozpočet města Slatiňany na rok 2023 v příjmové části  

93 421 900,-Kč (dorovnáno financováním příjmů 14 739 755,- Kč) a ve výdajové části   

108 161 655,- Kč ve znění zprávy č. 6/3 

2.  schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Slatiňany do roku 2025 ve znění zprávy č.6/3 

3.  schválilo rozpočet na r. 2023 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 příspěvkové 

organizace Základní školy Slatiňany ve znění zprávy č.6/3 



4.  schválilo rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 příspěvkové 

organizace Základní umělecká škola Slatiňany ve znění zprávy č. 6/3 

5.  schválilo rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 příspěvkové 

organizace Mateřské školy Slatiňany ve znění zprávy č.6/3 

6.  schválilo rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 příspěvkové 

organizace Školní jídelna Slatiňany ve znění zprávy č. 6/3 

 

39/3/2022/ZMS 

zřizuje osadní výbor pro místní část Trpišov. Předsedou osadního výboru je zvolen Jaroslav 

Bleha, členové osadního výboru Jitka Blatoňová a Petr Michek. Počet členů osadního výboru je 

určen na 3 ve znění zprávy č. 7/3 

 

40/3/2022/ZMS 

navrhuje jako kandidáta přísedícího Okresního soudu v Chrudimi, Všehrdovo náměstí 45, 537 

21 Chrudim pana …………………………. , bytem …………..ve znění zprávy č. 8/3 

 

41/3/2022/ZMS 

schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Licibořice o přenosu příslušnosti 

k projednávání přestupků, ve znění zprávy č. 9/3 

 

42/3/2022/ZMS 

neschválilo koupi chaty č. ev. 109 v kat. území Kunčí z vlastnictví     Ing………., bytem 

…………………, paní ………………, bytem ………………… a paní ………………,  bytem 

………………………….., ve znění zprávy č. 10/3 

 

43/3/2022/ZMS 

schválilo koupi pozemkové parc. č. 2/3 o výměře 146 m
2 

v kat. území Slatiňany od 

Ing…………….. za cenu 200,- Kč/m
2
 a náklady spojené s převodem nemovitosti (správní 

poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí),ve znění zprávy č. 11/3 

 

44/3/2022/ZMS 

schválilo bezúplatný převod pozemkové parcely č. 113/2 o výměře 2 155 m
2
 v kat. území 

Škrovád od Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, 

ve znění zprávy č. 12/3 

 

45/3/2022/ZMS 

pověřuje MěÚ připravit změnu jednacího řádu za účelem možnosti použití záznamového  

a hlasovacího zařízení a jeho předložení na zasedání zastupitelstva města nejpozději  

31.3. 2023 

 

 

            

                              

   Ing. Jan Brůžek                             Ing. Martin Harsa 

        starosta                                  místostarosta 

 


