
 

Usnesení č. 4/2023 

ze 4. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 11. ledna 2023 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

46/4/2023/ZMS 

schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy 1/4 

 

47/4/2023/ZMS 

vzalo na vědomí námitky a připomínky k zápisu z 3. zasedání zastupitelstva, které podal 

MVDr. Ivan Jeník dne 2.1. 2023 

 

48/4/2023/ZMS 

1. ověřilo soulad zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově s vydanou územně 

plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území dle § 68 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů – dle přiloženého odůvodnění zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R 

v Trpišově včetně jeho změn 1 a 2, které je doplněno odůvodněním pořizovatele dle § 68, 

odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. Zastupitelstvo po ověření neshledalo žádný rozpor 

2. souhlasilo s vyhodnocením výsledků projednání zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 

44/R v Trpišově, vyhodnocením připomínek, vypořádání stanovisek, rozhodnutí  

o námitkách, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle § 67, odst. 4 zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

3. vydalo podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení § 

71 odst. 3 stavebního zákona a § 69 odst. 2) stavebního zákona, § 171 až 174  zákona  

č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy - zrušení 

Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově včetně jeho změn 

 

49/4/2023/ZMS 

schválilo příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starostovi, 

místostarostovi a určeným členům zastupitelstva obce ve znění zprávy č. 3/4 

 

50/4/2023/ZMS 

neschválilo zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a peněžitých 

plnění fyzickým osobám dle § 84 odst. 2 písm. n a v), které nejsou členy zastupitelstva obce, 

za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce od 1. 2. 2023 ve znění  

zprávy č. 4/4 

 

51/4/2023/ZMS 

schválilo 32. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2022 v příjmové 

části na 91.853.958,13 Kč (dorovnáno financováním příjmů 48.978.442,95 Kč) a ve výdajové 

části 118.658.701,08 Kč (dorovnáno financováním výdajů 22.173.700,- Kč) ve znění  

zprávy č. 5/4 

 

 



52/4/2023/ZMS 

1. schválilo 2. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  

     Slatiňany na rok 2023 v příjmové části na 93.421.900,- Kč (dorovnáno financováním  

     příjmů 17.350.855,- Kč) a ve výdajové části 110.772.755,- Kč (dorovnáno financováním  

     výdajů 0,- Kč) ve znění zprávy č. 6/4. 

2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1. schválené usnesením RM 4/2023  

ze dne 4. 1. 2023 

 

53/4/2023/ZMS 

schválilo odložení prodeje bytových jednotek 822-825 Staré náměstí Slatiňany na příští 

jednání zastupitelstva města 

 

54/4/2023/ZMS 

neschválilo záměr prodeje části stavební parcely č. 10/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře cca 75 m
2 

v kat. území Škrovád, ve znění zprávy č. 9/4 

 

55/4/2023/ZMS 

zvolilo pana KP jako přísedícího Okresního soudu v Chrudimi, Všehrdovo náměstí 45, 537 21 

Chrudim  

ve znění zprávy č. 8/4 

 

56/4/2023/RMS 

zvolilo pana ZJ jako přísedícího Okresního soudu v Chrudimi, Všehrdovo náměstí 45, 537 21 

Chrudim ve znění zprávy č. 8/4 

 

57/4/2023/ZMS 

jmenovalo Ing. Vladimíra Rašína do orgánů MAS Chrudimsko, z. s., Resselovo náměstí 77, 

537 01  Chrudim ve znění zprávy č. 9/4 

 

58/4/2023/ZMS 

1. pověřilo starostu Ing. Jana Brůžka k uzavírání termínovaných vkladů v rámci účtů města 

v Komerční bance, a.s. ve znění zprávy č. 10/4 

2. pověřilo starostu Ing. Jana Brůžka ke schvalování  rozpočtových opatření pro termínované 

vklady uzavírané v rámci účtů města v Komerční bance, a.s. ve znění zprávy č. 10/4 

 

59/4/2023/ZMS 

1.  pověřilo starostu Ing. Jana Brůžka a v době jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. Martina 

Harsu výkonem akcionářských práv a zastupováním na valné hromadě společnosti 

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 53728 Chrudim, IČ 48171590, ve 

znění zprávy č. 11/4,  

2.  pověřilo starostu Ing. Jana Brůžka a v době jeho nepřítomnosti místostarostu  

Ing. Martina Harsu k veškerým výkonům souvisejících se členstvím města Slatiňany 

v Mikroregionu Chrudimsko, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČ 70950792, ve 

znění zprávy 11/4. 

 

60/4/2023/ZMS 

projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2021  

a zprávu z přezkoumání jeho hospodaření za rok 2021 ve znění zprávy č. 12/4 

 

 



61/4/2023/ZMS 

pověřilo Městský úřad Slatiňany prověřením možnosti přesunutí kontejnerového hnízda ze 

škrovádské návsi na pozemek 389/2 v k.ú Škrovád a v případě možnosti realizací tohoto 

přesunu 

 

62/4/2023/ZMS 

pověřilo městský úřad Slatiňany přípravou změny konceptu způsobu veřejné soutěže na 

dodavatele energií (elektrická energie, plyn), tak aby nová veřejná soutěž realizovaná městem 

zahrnovala již i energie pro organizace zřízené městem 

 

63/4/2023/ZMS 

souhlasí s poskytnutím přístupu členů finančního a kontrolního výboru na datové úložiště za 

účelem výkonu práce výkonu člena finančního a kontrolního výboru za podmínky podpisu 

mlčenlivosti o citlivých údajích v souladu s platnou legislativou 

 

 

 

            

                              

 Ing. Jan Brůžek                                Ing. Martin Harsa 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 

 


