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Zápis z 3. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

konaného dne 21. prosince 2022 v zasedací síni budovy radnice 

Zahájení  

Jednání zastupitelstva zahájil v 16.00 hod. a dále řídil starosta města Ing. Jan Brůţek. 

Starosta přivítal členy zastupitelstva a ostatní přítomné.   

Oznámil, ţe jednání zastupitelstva města bylo svoláno rozesláním písemných pozvánek  

zastupitelům dne 14. prosince 2022 a informace o místě, době a navrţeném programu 

připravovaného zasedání zastupitelstva města byla vyvěšena na úřední desce dne  

14. prosince 2022.  

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

usnášeníschopné. 

Omluveni: Mgr. Milan Chalupník – dovolená, p. Jan Karlík – pracovní důvody, MUDr. Pavel 

Holeka – nemoc, Ing. Vít Steklý - nemoc 

Zapisovatelem jednání je určena: Irena Peterová 

Sčítáním hlasů je pověřen David Drahokoupil a Jana Sobotková 

Ověřovatelem zápisu jsou:  Tomáš Kunc, Jaroslav Slanina 

Návrhová komise návrh, předseda: Ing. Martin Kubín, Ph.D.   

Členové: Jana Sobotková, Ing. Martin Douša                                      

Protinávrhy: 0 

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

 

Program jednání zastupitelstva města Slatiňany:  
1. Program 3. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva  

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

4. Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

5. Schválení přídělu do sociálního fondu města Slatiňany na r. 2023 

6. Rozpočet města Slatiňany na r. 2023 a rozpočtový výhled do r. 2025 a rozpočty a 

výhledy příspěvkových organizací města  

7. Zřízení osadního výboru Trpišov  

8. Jmenování kandidáta na přísedícího Okresního soudu v Chrudimi 

9. Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí 

Licibořice 

10. Koupě chaty č. ev. 109 v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí 

11. Koupě pozemkové parc. č. 2/3 v kat. území Slatiňany 

12. Bezúplatný převod pozemkové parcely č. 113/2 v kat. území Slatiňany  

13. Různé 

14. Diskuze a závěr 

 

Starosta poţádal o úpravu programu zastupitelstva města.  

 

1.  Program 3. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo upravený program 3. zasedání zastupitelstva města Slatiňany  

ve znění zprávy č. 1/3. 

Rozprava: 
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MVDr. Jeník – Navrhuji vypustit bod č. 6 Rozpočet města Slatiňany na r. 2023 a rozpočtový 

výhled do r. 2025 a rozpočty a výhledy příspěvkových organizací města.  

Starosta – Z jakého důvodu?  

MVDr. Jeník – Shodli  jsme se, ţe vypracování není v souladu s legislativou. Nechceme, aby 

došlo k tomu, ţe město bude vystaveno pokutě aţ 1. mil Kč.  

Starosta – My v tom neshledáváme problém.  

Ing. Šťastný – Chci přečíst závěr z kontrolního výboru. Svolání zastupitelstva nebylo dle 

zákona, na internetových stránkách bylo svolání vyvěšeno později. Za kontrolní výbor máme 

opatření. Je to špatně svolané i na základě našeho jednacího řádu. Můţe se k tomu tajemník 

vyjádřit?  

Tajemník – Při vyvěšení došlo k chybě, informace byla vyvěšena o 7 hodin později. Toto 

nedopatření jsme konzultovali s firmou KVB, a máme vyjádření, ţe nic nebrání svolání 

zastupitelstva. Toto vyjádření beru jako prokazatelné. 

Ing. Šťastný – Ptal jste se na informaci, jak byl dotaz na KVB formulován. Bylo to 

formulováno tak, ţe došlo k porušení zákona a zároveň jednacího řádu?   

Tajemník – Bylo to formulováno tak, ţe došlo k porušení zákona.  

Ing. Šťastný – Informujete veřejnost o konání zastupitelstva vyvěšením na úřední desku a ve 

stejné lhůtě zabezpečí MěÚ zveřejnění vyvěšením na plakátovací plochy. 

Ing. Koblíţek – Způsobilo toto zpoţdění někomu nemoţnost zúčastnit se tohoto zasedání? 

Ing. Šťastný – Je to tak, ţe zákon se musí dodrţovat.  

p. Drahokoupil – Vidím v tom, akorát házení klacků pod nohy.  

Ing. Šťastný – Je to v kompetenci tajemníka. Musíme na to upozornit jako kontrolní výbor.  

Tajemník – Já uţ jsem se k tomu vyjádřil.  

MVDr. Jeník – Kdy rada přijala usnesení ke změně našeho jednání?  

Starosta – Přehlídli jsme chybu, omlouvám se Vám.  

MVDr. Jeník – Navrhuju nehlasovat o bodě č. 6 – návrh rozpočtu. 

Bc. Švecová – Mám tu příručku, nejlepší zastupitel. Nemusíme být nejlepší zastupitelé a 

pojďme normálně jednat. Jakou hraje roli pořadí bodů?  

MVDr. Jeník – Jen jsem na chybu upozornil. 

Bc. Švecová – Vy se neorientujete?  Je to formální pochybení. Hraje to takovou roli to datum 

a pořadí bodů?  

Starosta – Tak dáme přestávku a změníme datum. Jestli na tom trváte, tak to opravíme.  

Ing. Harsa – Jaká bychom měli přijmout opatření, aby to bylo v pořádku? 

Ing. Šťastný – Já jsem konstatoval, ţe je to špatně. Nejsem právník.  

p. Šotta – Pan tajemník přednesl právní výklad. Myslíš, ţe hrozí nějaké nebezpečí, ţe by 

někdo zpochybnil dnešní zasedání?  

Ing. Šťastný – Nejsem právník, jak byl formulován odborným aparátem dotaz. Pan tajemník 

Vám vysvětlil, ţe je to v pořádku. Já mám vůči panu tajemníkovi výhrady, mě se nemůţete 

ptát na právní rozhřešení. Je na Vás, zda tady tomu věříte nebo nevěříte.  

Starosta – Citoval přesnou odpověď právní kanceláře KVB. 

p. Zahradník – Já bych hlasoval.  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 12 hlasů, proti 1 hlas, zdržel 4 hlasy. Návrh byl schválen. 

  

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva města Slatiňany byl ve stanovené lhůtě sepsán a 

připraven k nahlédnutí na sekretariátu starosty. 
Ověřovatelé zápisu: Bc. František Rulík, Ing. Vít Steklý ověřili zápis a jako správný jej 

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

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva města Slatiňany je tímto povaţován za schválený. 
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2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města ve znění 

zprávy č. 2/3 

Rozprava:  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

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

Návrh usnesení: 

1. Zastupitelstvo města 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. Zastupitelstvo města 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. 

Rozprava:   

Starosta – Je to schválení nákladů na vícepráce  v kompostárně.  

Ing. Koblíţek – Můţu se zeptat pana Ing. Hoffmana o co tam přesně šlo?  

Ing. Hoffman – Upřesnil důvody navýšení (důvodová zpráva). Tyto vícepráce zahrnují 

dodatečné práce, které by bylo vhodné provést. S minulým vedením byla provedena prohlídka 

kompostárny.  

Starosta – Tyto vícepráce projednala předchozí rada.  

Ing. Picpauer – Kolik stály sluţby toho geodeta?  

Ing. Hoffman – Přesně to nevím, ale je to cca 5.000 - 6.000 Kč.  

p. Zahradník – To budou všechny práce, které jsou s tím spojeny? Kompostárna je udělána 

pěkně, ale je tam opravdu bordel. Není to akce, která je dotaţená. Zamyslete se nad 

funkčností kompostárny.  

Starosta – Probíhá vyčíslování nákladů odvozu hmoty. 

MVDr. Jeník – O ţádném odvozu hmoty nic nevím.   

Mgr. Peřina – Po válce je kaţdý generál, ale běţně se pouţívá laserové měření terénu. 

Ukazuje se, jak je důleţité mít kvalitní projekty. Musíme věřit geodetům a tomu, co bylo 

řečeno. Nemám z toho ale dobrý pocit. Jsem zastáncem kvalitních a třeba i draţších projektů. 

Nedotaţený projekt způsobuje vícepráce. Berte to prosím s rezervou. 

Ing. Hoffman – Je to exaktně prokázáno, ţe to bylo potřeba udělat v tomto objemu.  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 16 hlasů, proti 1 hlas. Návrh byl schválen. 

 

4. Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany 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. 

Hlasování: pro 15 hlasů, 2 se zdrželi. Návrh byl schválen. 
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Rozprava:   

Starosta – Město doplácí na svoz odpadů poměrně vysokou částku. Tento rok je to cca 

2.250.000 Kč. Navrhujeme proto navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu.  

Ing. Šťastný – Souhlasím s panem starostou, ale trestáme zodpovědné občany, kteří třídí. 

Chceme, aby se zvýšilo třídění odpadů. Bylo to od nás připravené, ale nakonec to minulým 

zastupitelstvem neprošlo. Teď jsme v situaci, ţe to napálíme i těm, kdo se chová zodpovědně. 

Ten skok z 600 Kč na 800 Kč mi přijde nefér vůči občanům. Jsem pro zvýšení, ale 

v okamţiku, kdy bude fungovat motivační sloţka.   

Ing. Koblíţek – Jsem připraven pro to hlasovat. Volal jsem sám po motivačních opatřeních. 

Nemyslím si, ţe je dobře, aby město dotovalo občany. Od zvýšení si slibuji, ţe se to začne 

řešit. Budu chtít motivační opatření. 

p. Slanina – Jaké motivační opatření jste navrhoval? Co se konkrétně navrhuje? 

Ing. Šťastný – Minulá rada připravila konkrétně 2 věci. Zavedla čipy a zavedl se svoz dům od 

domu. Byla myšlenka, ţe poplatek bude 800 Kč, který se bude moci sníţit těm, kteří budou 

třídit. Tak jsem se inspirovali v Letohradě. Bohuţel to zastupitelstvo neschválilo, ačkoliv to  

výbor pro ţivotní prostředí projednal a věnoval se této problematice.  

Starosta – Návrh by byl motivující jen pro ty, co třídí do pytlů. Pro ty, co nosí do hnízd by byl 

demotivující. Měnit systém svozu není otázka týdne.  

Ing. Picpauer – Je to pro nás důleţitý bod. Chceme to řešit.  

Ing. Koblíţek – Nevyřešíme to za měsíc, ale je potřeba hledat další řešení. Myslím si, ţe není 

správné počítat to na členy domácností.   

MVDr. Jeník – Kdyby zastupitelstvo pověřilo radu přípravou nové koncepce, mohli bychom o 

tom začít diskutovat. Komisi pro ţivotní prostředí zatím nemáme.  

Ing. Harsa – Přijde mi škoda, tu motivační část nevyuţít.  

Starosta – Potřebu vnímáme a budeme na tom pracovat.  

p. Drahokoupil – Je to odvislé od toho, aby firma měla vozy na váţení popelnic.  

Starosta – Dal bych slovo Mgr. Vychodilovi. 

Mgr. Vychodil – Zabývali jsme se tím ve výboru pro ţivotní prostředí opravdu hodně. 

Nabízím někomu, kdo to bude mít na starosti z radních spolupráci. Za občana mi přijde jako 

populismus nezvýšit poplatek. Navrhuji poplatek zvýšit.  

Starosta – Toto navýšení přinese 770.000 Kč do rozpočtu města. Máme vývoj poplatků 

v okolních městech.  

Ing. Šťastný – Míchají se tu dvě věci najednou - váţení popelnic a sváţení pytlů. Byl tu výbor 

pro ţivotní prostředí a stejně jsme to neprohlasovali, ale  teď to napálíme o 200 Kč. Navrhuji 

to zvýšit o inflaci, připravit motivační program a budeme odměňovat ty zodpovědné a trestat 

nezodpovědné.  

Ing. Koblíţek – Váţení popelnic je drahé, je spousta jiných řešení.   

p. Zahradník – Ty čipy  nejsou k váţení popelnic? Nerozumím tomu.  

MVDr. Jeník – Je to evidence, ţe čip patří k tomu čp. a dá se spočítat, kolikrát se to nechávalo 

vysypat.  

Ing. Koblíţek – Není to jen evidence, ale dle toho se fakturuje.   

p. Kunc – Je tu problém po stránce technologické při váţení popelnice. Váha za chvíli bude 

fixlovat. Uvedené ceny v okolních obcích jsou různé, ale uvědomte si, ţe obce mají týdenní 

svoz. Bude to zbytečně velký políček vůči občanům. 

Mgr. Peřina – Je pravděpodobné, ţe budeme za rok znovu zvyšovat. Udělat to teď kosmeticky 

a drastické zvýšení jen posuneme. Líbí se mi názor pana Mgr. Koblíţka, odpady produkujeme 

a musíme za ně platit. Viděl bych jako chybu, ţe se dlouho nezvyšovalo. Částka 200 Kč byla 

dlouho diskutováno, sníţit můţeme vţdy, ale doplácet mi nepřijde zodpovědné. 

Starosta – Dle firmy, která nám zajišťuje svoz, se svoz zdraţí i tím, ţe se to bude váţit.  
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p. Slanina – Já mám hnízdo vedle, chodím tam a nevyuţívám svoz od domu.  

Ing. Šťastný – Není to kosmetické zvýšení, kdyţ inflace je 20%. Není pravda, ţe se 

nezvyšovalo, zvýšili jsme v roce 2020 a myslím si, ţe ať je to klidně i víc. Ale je potřeba, aby 

fungovala motivační sloţka. V našem státě to funguje tak, ţe pokud se něco zvýší, tak uţ se to 

nesníţí. 

Starosta – V roce 2016 se poplatky sniţovaly. Pořád řešíme motivaci, ale v navrţeném bodu 

je vyhláška o poplatku za svoz komunálního odpadu. 

Bc. Rulík – Uţ to tu zaznělo, pojďme se dohodnout a navrhuji, aby se hlasovalo.   

p. Šotta – Je třeba, aby byl časový horizont, ve kterém bude připraven návrh nějakého 

motivačního programu. Navrhuji nechat tak cca půl roku na přípravu motivačního programu.  

Mgr. Koblíţek – Jsem pro, aby se o tom hlasovalo. Jsem pro březen, aby se to připravilo do 

březnového zastupitelstva.  

Starosta – 3 měsíce jsou málo.  

Ing. Picpauer – Pokud to necháme do června, tak to můţe být i dřív. Nechal bych to na 

červnové zastupitelstvo.   

Ing. Šťastný – Nám to trvalo 4 roky, ale začínali jsme od nuly.  Vy to uţ od nás máte 

připravené. 

Ing. Koblíţek – Navrhuji termín do března. 

MVDr. Jeník – Já jsem pro, aby se tím zastupitelstvo zabývalo v červnu.  

Protinávrhy:  0 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany ukládá radě města zpracovat návrh koncepce nového 

nakládání s komunálním odpadem v termínu do 31.5.2023. 

Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen.  

 

5. Schválení přídělu do sociálního fondu města Slatiňany na r. 2023 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města 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. 

Rozprava: -  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

6. Rozpočet města Slatiňany na r. 2023 a rozpočtový výhled do r. 2025 a rozpočty a 

výhledy příspěvkových organizací města 

Rozprava:  

Ing. Douša – Seznámil zastupitelstvo se zápisem finančního výboru. Závěr finančního výboru 

je takový, ţe nedoporučuje schválit rozpočet na dnešním zasedání. Navrhuje rozpočet schválit 

aţ na dalším zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 11.1. 2023. 

Starosta – Dovolil bych si shrnout proces. Ve směrnici je, ţe rada města projedná rozpočet do 

30.11. Předchozí rada odloţila projednání rozpočtu na novou radu. 30.11. jsme rozpočet 

projednali. Rozpočet byl zaslán finančnímu výboru. Rada připomínky finančního výboru 

z jeho jednání 12.12. 2022 projednala a souhlasila s navrhovanou úpravou rozpočtu v oddíle 

bytového hospodářství + 719.500 Kč, u poplatků + 770.000 Kč, dále na základě upozornění 

finančního výboru byly sníţeny výdaje v oddíle komunální sluţby a územní rozvoj o 

7.546.900 Kč. Zde došlo k administrativní chybě, špatným nastavením excelového vzorce 

dokumentu. Tento pozměňovací návrh rozpočtu byl předloţen zastupitelstvu.  
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MVDr. Ivan Jeník – citace zákona o rozpočtu. Zastupitelé měli dostat chybný rozpočet a 

chyby se měli zapracovat aţ nyní. Je to špatně po konzultaci s krajem. Nový rozpočet by se 

měl znovu vyvěsit a zveřejnit. Jsou tu procesní chyby ve zveřejnění rozpočtu.  

Ing. Picpauer – Jaká je šance, ţe ta sankce, kterou jste zmiňoval, nás můţe postihnout? Kdo 

nás za to můţe pokutovat?  

MVDr. Jeník – Finanční úřad nás můţe pokutovat.  

Ing. Picpauer – Naplníme literu zákona, spadneme do rozpočtového provizoria. Nešlo by to 

udělat nějak jinak?   

MVDr. Jeník – Auditorské orgány chodí na úřad 2x do roka. Kontrolují dodrţování a 

schvalování rozpočtu. Další audit je plánovaný na březen 2023.  

Hanušová – Je mi líto, ţe tato informace zaznívá aţ teď, proč jste nás na to neupozornili. 

Nikde jsme nic nekonzultovali. Vţdy nám bylo řečeno, ţe vyvěšený rozpočet je plán a můţe 

se kdykoliv změnit. Na úřední desce visí návrh rozpočtu. Finanční výbor navrhl úpravu 

návrhu rozpočtu v příjmové části o příjmy z nájmu bytů a dále z navýšeného poplatku za 

odvoz komunálního odpadu. Zároveň upozornil  na chybu ve výdajích, spočívajících 

v duplicitě poloţky excelového vzorce.   

MVDr. Jeník – My jsme na to upozorňovali. 

Starosta – Pan Chalupník mi řekl, ţe si nejste jisti tím, jestli je to správně. Našel jsem co jste 

schvalovali loni.  

p. Zahradník – Je to smutné, ţe pokud jste to věděli na finančním výboru, proč jste to neřekli. 

Tohle se mi nelíbí a budeme se chovat slušně a ne si dělat naschvály.  

Ing. Šťastný – Trápí mě tam nějaké poloţky, nedokáţu rozklíčovat co nám hrozí. Pokud to 

schválíme, tak jaká je pravděpodobnost ţe nás někdo napadne a nebo to odloţíme a schválíme 

to v lednu a budeme v rozpočtovém provizoriu. Nešlo by, aby to projednal nejprve finanční 

výbor a teprve pak by se zveřejnil. Je horší riziko schválit, nebo odloţit a co by to pro nás 

znamenalo? Nevztahuje se to na dotace, jediná nová investice je oprava vzduchotechniky ve 

školní jídelně. Je na zváţení, co je menší zlo. Pokud nehrozí nic z hlediska zablokování 

aparátu, je lepší to schválit aţ v lednu, neţ riskovat kontroly a sankce.  

p. Drahokoupil – V současné době hlasujeme stejným způsobem jako v loňském roce. Akorát 

loňský rok nikdo nestrašil.  

Starosta – Mohli jste to projednat jako minulá rada a ne to odloţit. Pokud by Vám šlo o blaho 

města. Vy jste to odloţili a my se dostáváme do časových problémů.  

Ing. Douša – Reagoval bych na pana Zahradníka – projednalo se to aţ 19.12. 2022. 

MVDr. Jeník – Na tu chybu se přišlo 12.12. 2022. Měli jsme více dotazů na které jsme 

nedostali odpověď.  

Hanušová – Jen technickou. Na úloţišti města byl zveřejněn rozpočet. Při projednávání byla 

zjištěna duplicita na jednom řádku. Byl vznešen poţadavek  na úpravu rozpočtu. Jedná se o 3 

opravy. Objem té částky je přesně znám. V důsledku toho, finanční odbor připravil návrh 

rozpočtu v pozměňovacím znění. Seznámili jste se s původním materiálem co je na úloţišti? 

Tento materiál máte na stole. Zároveň máte k dispozici návrh rozpočtu v pozměňovacím 

znění.  

p. Drahokoupil – Rozpočet je stále plán se kterým se můţe pracovat a upravovat.  

Mgr. Vychodil – Pokud je na úloţišti původní verze, tak s ní můţete pracovat.  

Ing. Šťastný – Jak jsi povídal, ţe to bylo podobně. Prošlo to auditem? Bez sankcí? 

Ing. Harsa – Pohybujeme se na právní hraně. Vzniká riziko, které pan doktor přečetl.   

Starosta - Vyhlašuji krátkou přestávku pro poradu.  

 

17:40 odešel MVDr. Jeník – počet přítomných sníţen 17-1=16 přítomných 
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Protinávrhy:   

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu vyvěšený na úřední desce pro město 

Slatiňany na rok  2023 v příjmové části 91 932 400,  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. 

Hlasování: pro 16 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

Ing. Šťastný – Mám připomínky k 5 poloţkám a navrhuji úpravu těchto poloţek.  

1. komunální sluţby  - nárůst celkových nákladů na platy je 11%, nemyslím si, ţe je údrţba 

efektivně řízena. Navrhuji růst pouze 5% a ušetřené prostředky navrhuji přesunout na opravu 

a údrţbu silnic. 

pí Hanušová – Úspora je z toho důvodu, ţe byla velká nemocnost údrţby a na příští rok je 

rozpočtován stejný počet zaměstnanců, jaký by tam měl být.  

Ing. Šťastný – Na jaký počet je údrţba rozpočtovaná?  

pí Hanušová – 12 zaměstnanců včetně vedoucího.  

Ing. Šťastný – Ta částka je relativně velká na 12 lidí. Beru jen objem.  

pí Hanušová – Pokud se rozjede kompostárna, tak by se tam do toho objemu mzdových 

prostředků mělo uvaţovat i s případným zaměstnancem na dozor.  

2. nárůst samosprávy – myslím si, ţe náklady místní samosprávy jsou zvýšeny o 9% 

pí Hanušová – Promítnul se tam nárůst 10% a měli jsme tam dlouhodobě nemocnou kolegyni.  

Starosta – Loňský rozpočet byl schválen, ale hned prvním rozpočtovým opatřením se 

dorozpočtovalo cca 3 mil Kč na investice.  

Ing. Šťastný – Na jakou akci? 

Starosta – To přesně nevím.   

3. upgrade účetního systému – Je to potřeba, ale nicméně tu v minulém rozpočtu tu bylo 1 

mil. Kč a budete ţádat o dotaci? 

tajemník – Ing. Pešek sondoval situaci a šlo by se do programu, který bude zahrnovat vše. 

Ing. Šťastný – To uţ se řešilo loni. Ale bohuţel se to nestalo. Je vypsaný dotační titul, víte to 

pane tajemníku? 

Tajemník – Nevím to a tajemníkem jsem od 12.12. 2022. Nechci se na to vymlouvat, ale 

určitě to řešit budeme a na dotační titul se podíváme.   

Ing. Šťastný – Milion korun byl schválen uţ loni a bylo by moţné, podat ţádost na tento 

dotační titul IROP E-government. 

4. digitální úřední deska – Lze na to získat dotaci, částka je 500.000,- Kč v rozpočtu.  

Ing. Šťastný – Na rozpočet jste měli málo času. S Ing. Hoffmanem jsme připravili návrh 

investic, nikdo mě nemůţe podezírat z nicnedělání. Děkuji paní Hanušové za vysvětlení 

poloţek. Rozpočet se mi úplně nelíbí. Nemělo by tam být dorozpočtované to Kunčí? Chtělo 

by se podívat, zda ministerstvo zemědělství vypíše dotaci.  

Starosta – Konzultovali jsme to s ing. Hoffmanem.  

Ing. Hoffman – Máme kontakt na Ministerstvo zemědělství a zprávy zatím nejsou příznivé. 

V dohledné době asi nebude ţádná dotace. Čas na to svolat mimořádné zastupitelstvo je dle 

mého názoru v pohodě. Záleţí na tom, zda bude vypsaná výzva. 

Ing. Šťastný – Budeme hlasovat zvlášť o rozpočtu a výhledu?  

Starosta – Je to v rozpravě.  

Ing. Šťastný – Ve střednědobém výhledu ZUŠ je chyba na úřední desce. Všichni odevzdali 

finanční rozvahu, ale ty jsi ji odevzdal aţ dnes, Petře. 

Starosta – Ten materiál jste měli od 30.9. 2022 a mohli jste se k tomu vyjádřit uţ dříve.  

Ing. Šťastný – Vţdy jsem si ty materiály vyţadoval. Všechny ty kapitoly jsem si vţdy vyţádal 

u paní Hanušové. 
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p. Šotta – Dnes jsme odevzdali ten správný formulář. 30.9. jsem odevzdával nákladové 

poloţky a pak jsem čekal, kdy budu vyzván k projednávání. Myslím si, ţe kdyţ mám vyplnit 

formulář, tak ho mám dostat. Nebyl jsem radou vyzván a to nebyl nikdo z příspěvkových 

organizací. Chtěl bych poděkovat paní Hanušové, která nám v tom hodně pomohla.  

Starosta – Je to vyřešené, můţeme postoupit dál. 

p. Zahradník – Projekt na kanalizaci Kunčí byl zpracován v roce 2020. Nové vedení radnice 

by mělo učinit nějaké kroky.  

p. Drahokoupil – Asi se čekalo na dotační titul.  

Ing. Hoffman – Máte pravdu, kroky, které mohly být učiněny, tak byly.  

Ing. Šťastný – V důvodové zprávě není uveden administrátor, ale to je chyba, ten uţ je 

vybrán.   

p. Zahradník - Máme výjimku aţ do roku 2026.  

Starosta – Není kam podat tu ţádost o dotaci. 

Ing. Herrová – U kanalizace Kunčí se čeká na dotaci z MZE a neví se, jestli bude nebo ne. 

Dotaci na kanalizaci dává ministerstvo ţivotního prostředí. Nebylo by lepší poţádat o dotaci 

ministerstvo ţivotního prostředí? Je to na posouzení zastupitelstva. 

Starosta – Vedli jsme diskuzi a ministerstvo ţivotního prostředí má jiné podmínky. My jejich 

podmínky nesplňujeme.   

Ing. Hoffman – Oprávnění ţadatelé musí být vlastníky kanalizace  tuto podmínku 

nesplňujeme – kanalizaci převádíme na VAK. Dostáváme za to akcie.  

Tajemník – Předává se za akcie aţ po udrţitelnosti, dostáváme pouze akcie. Kanalizace se zde 

vybudovalo cca za 100 mil kč.  

Bc. Rulík - Ke střednědobému výhledu – 10 mil kč kaţdý rok na sportoviště – co to je?  

Starosta – Naváţeme na jednání se Spartakem z předchozího období. V rozpočtu na příští rok 

máme 200.000 Kč, je to na vklad, v případě vzniku společnosti.  

Bc. Rulík – Není to na nic konkrétního. 

Ing. Šťastný – Dráha je řešená, ale zatím nic jiného.  

Starosta – My zatím nic nevlastníme. 

pí Hanušová – Zastanu se současného vedení, tento výhled je z neznalosti toho, jak se to bude 

vyvíjet, jsme dali nějakou částku. Můţe se to kdykoliv upravovat. Konzultovala jsem to doma 

s manţelem, jako předsedou Spartaku. 

p. Zahradník – Pan starosta řekl, ţe se nejdřív musí domluvit struktura a teprve pak se to můţe 

během roku dodělat. Nikdo z nás to neví. 

Ing. Šťastný – Proč je na kultuře dvojnásobný rozpočet, neţ bylo loni?  

pí Hanušová – Částka je navýšena v duchu výhledu zlepšení kulturního a společenského 

ţivota ve městě. Není to v duchu plýtvání ale spíš rozjezdu podmínek pro naše občany. 

Bc. Švecová – Chceme, aby byli Slatiňany kulturní město. Je to spíš výhled a snaha o více 

drobnějších levnějších akcí. V létě se plánuje velká akce na zámku, něco jako je Smetanova 

Litomyšl a bylo by dobré, kdyby to město podpořilo. 

Ing. Šťastný – Jsme v krizi a osekáváme investice, ale na kulturu přidáváme. Přijde mi to 

zvláštní. 

Bc. Švecová – Dost jsme to řešili, město má potenciál a bylo by dobré ho rozvíjet.  

p. Zahradník – Je to jedno, poloţka na kulturu má smysl. Nekoukáme, ţe na Švýcárně máme 

prodělek. Rada má rozpočet, rada si na to sedne a bude poloţky kontrolovat, přesouvat jak 

bude potřeba.  

Mgr. Peřina – Myslíme si, ţe máme velký potenciál kultury, a aby měla nějakou kulturní 

úroveň, tak si to zaslouţí investici. Slatiňany mají Laskavé večery a pan Jirásek vţdy 

usmlouvá cenu za umělce, kteří si berou jinak vysoké honoráře. Je potřeba si představit i 

budoucnost v lepším směru. Kultura je důleţitá sloţka našeho ţivota.  
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p. Šotta – Chápu, ţe to je jedna z moţností levné reklamy. Je tu potenciál, tak proč toho 

nevyuţít. Naopak se mi zdálo, ţe částka je poddimenzovaná. Myslím si, ţe je to dobrá 

investice. Chce to čas a zapálené lidi. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města:  

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. 

Hlasování : pro 12 hlasů, 4 hlasy se zdržely. Návrh byl schválen.  

 

18:40 – odešel Ing. Koblíţek – počet přítomných sníţen 16-1=15 přítomných 

 

7. Zřízení osadního výboru Trpišov 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města 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. 

Rozprava:   
p. Bleha – Seznámil zastupitelstvo s navrhovanými členy Osadního výboru Trpišov – Jaroslav 

Bleha, Jitka Blatoňová a Petr Michek. 

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 15 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

8. Jmenování kandidáta na přísedícího Okresního soudu v Chrudimi 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany navrhuje jako kandidáta přísedícího Okresního soudu 

v Chrudimi, Všehrdovo náměstí 45, 537 21 Chrudim pana ………, trvale bytem ……..ve 

znění zprávy č. 8/3. 

Rozprava:  

p. ……. – Představil se zastupitelstvu 

Ing. Kubín – Co vás vedlo k tomu stát se přísedícím? 

p. …….. – Je to zajímavá zkušenost, je to čestná funkce. Někdy před 3 měsíci to proběhlo 

v tisku, ţe mají nedostatek těchto přísedících. Motivace byla nedostatek přísedících. Drtivá 

většina jsou důchodci, kteří mají čas. 

Starosta – Pokud Vás  dnes schválíme, tak Vás navrhneme jako kandidáta. Pokud Vás schválí 

Okresní soud, tak Vás v dalším kole budeme jako zastupitelstvo jmenovat.  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 15 hlasů. Návrh byl schválen. 
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9. Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí 

Licibořice 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Licibořice o přenosu 

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

Rozprava:  

Starosta – Obec Licibořice nemá přestupkovou komisi a my ji poskytneme tuto sluţbu.  

Ing. Šťastný – Je to bezplatné? 

Ing. Harsa – Je to hrazené, záleţí na počtu případů, které bude přestupková komise 

projednávat.  

Protinávrhy:  0 

Vzdálila se paní Švecová – 15-1= 14 přítomných 

Hlasování: pro 14 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

10. Koupě chaty č. ev. 109 v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města 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. 

Rozprava:  

Starosta – Rada města nedoporučuje koupi chaty.  

Bc. Švecová přišla zpět – počet přítomných navýšen 14+1=15 přítomných 

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 15 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

11. Koupě pozemkové parc. č. 2/3 v kat. území Slatiňany 

Návrh usnesení: 

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

v kat. území 

Slatiňany od Ing. ………….., bytem ………… 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. 

Rozprava:  

pí Sobotková – Je to plné vraků. 

Starosta – Rada města koupi pozemků doporučuje.  

Protinávrhy:  0 

Bc. Švecová se vzdálila – počet sníţen 15-1=14 přítomných. 

Hlasování: pro 14 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

12. Bezúplatný převod pozemkové parcely č. 113/2 v kat území Škrovád 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města 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. 

Rozprava:  

Starosta – Rada doporučuje bezúplatný převod přijmout.  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 14 hlasů. Návrh byl schválen. 
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13. Různé 

p. Zahradník – Kdo zajišťuje pro město právní sluţby? 

tajemník – Paní JUDr. Pecháčková.  

 

Ing. Šťastný – Bylo pořízeno záznamové zařízení a bylo by dobré ho pouţívat. Navrhuji, aby 

bylo přijato usnesení o změně jednacího řádu, aby mohlo být pouţíváno toto záznamové 

zařízení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo město pověřuje MěÚ připravit změnu jednacího řádu za účelem moţnosti 

pouţití záznamového a hlasovacího zařízení a jeho předloţení na zasedání zastupitelstva 

města nejpozději 31.3. 2023.  

Hlasování: pro 13 hlasů, 1  se zdržel. Návrh byl schválen.  

 

p. Zahradník – Bylo by moţné, aby členové kontrolního a finančního výboru, kteří nejsou 

v zastupitelstvu, měli přístup na datové úloţiště jako zastupitelé?  

 

Tajemník – Přístupy na úloţiště pro nečleny zastupitelstva řešíme s KVB. Během zítřejšího 

dne očekávám odpověď. Není problém to zřídit, ale nechali jsme to raději konzultovat.  

 

p. Zahradník – Bylo to důleţité kvůli rozpočtu. Bylo by také moţné, aby na úloţišti byla 

sloţka, kde budou usnesení z jednání Rady města? 

Starosta – Paní asistentka Vám to bude zasílat e-mailem, jak bylo doposud zvykem. Ale teď 

to bylo takové chaotické, takţe to nestíhala. Jestli ale chcete, tak Vám zřídíme sloţku na 

úloţišti, kam to budeme dávat. Není v tom problém. 

 

Ing. Šťastný – Ţádám pana tajemníka, aby ctil jednací řád a vyvěšoval usnesení rady města 

vţdy do 7 dnů. Také bych rád zeptal, zda by bylo moţné nahlíţet do podkladů na jednání rady 

města. 

 

Starosta – O záznamovém zařízení víme, ţe je zde pořízeno. Součástí zprovoznění 

záznamového zařízení je i sluţba, ţe nás všechny proškolí a uvede toho zařízení do provozu.  

Na dnešní program jsme to nezařadili. Do budoucna to bude určitě zprovozněno.  

 

Starosta – Poděkoval všem za jednání a popřál hezké vánoce.  

 

14. Diskuze a závěr 

Diskuse pro zastupitele:  

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:10  hod. 

 

 

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

 

      

           

                              

   Ing. Jan Brůžek                                Ing. Martin Harsa 

        starosta                                     místostarosta 


