
 

Usnesení č. 2/2018 

z 2. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 12. prosince 2018 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

26/2/2018/ZMS 

schválilo program 2. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy 1/2 

 

27/2/2018/ZMS 

1. schvaluje odložení bodu č. 2/2 na příští zasedání Zastupitelstva města. 

2. ukládá zastupitelům předložit  další návrhy názvu tohoto rybníku do 8.1. 2019.  

 

28/2/2018/ZMS 

1. zřizuje podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů „Výbor pro životní prostředí“ a stanovuje počet jeho příslušníků na pět 

2. zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, do funkce předsedy Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva města Slatiňany 

Mgr. Bc. Daniela Vychodila 

3. zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, do funkce členů Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva města Slatiňany: 

  Ing. Kamila Urbánka 

Ing. Vlastimila Peřinu 

Petra Lukáše 

Vítězslava Kolka 

ve znění zprávy č. 3/2. 

 

29/2/2018/ZMS 

vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy     

č. 4/2 

 

30/2/2018/ZMS 

schválilo příděl do sociálního fondu města Slatiňany na rok 2019 ve výši 4% z objemu 

rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků ve znění zprávy č. 5/2 

 

31/2/2018/ZMS 

1. schválilo přebytkový rozpočet města Slatiňany na rok 2019 v příjmové části 73.430.800,- 

Kč (dorovnáno financováním příjmů 800.000,- Kč) a ve výdajové části 72.690.900,- Kč 

(dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,- Kč) ve znění zprávy č. 6/2.  

2. schválilo střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 ve znění zprávy č. 6/2  

3. schválilo rozpočet na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 příspěvkové 

organizace Základní školy Slatiňany ve znění zprávy č. 6/2.  

4. schválilo rozpočet na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 příspěvkové 

organizace Mateřské školy Slatiňany ve znění zprávy č. 6/2.  

5. schválilo rozpočet na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 příspěvkové 

organizace Základní umělecké školy Slatiňany ve znění zprávy č. 6/2 

6. schválilo rozpočet na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 příspěvkové 

organizace Školní jídelny Slatiňany ve znění zprávy č. 6/2.  

 

 

 



32/2/2018/ZMS 

1. schválilo uzavření dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Slatiňany, T. G. 

Masaryka 136, 538 21 Slatiňany, IČ 75016460 ve znění zprávy č. 7/2 

2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem dodatku č. 1 ke zřizovací listině 

Základní školy Slatiňany, T. G. Masaryka 136, 538 21 Slatiňany, IČ 75016460 ve znění 

zprávy č. 7/2. 

 

33/2/2018/ZMS 

1.    pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka a v době jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. 

Stanislava Šťastného výkonem akcionářských práv ve funkci člena představenstva  a 

zastupováním na valné hromadě této společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 

Novoměstská 626, 53728 Chrudim, IČ 48171590 ve znění zprávy č. 8/2  

2.    pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka a v době jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. 

Stanislava Šťastného k veškerým výkonům souvisejících se členstvím města Slatiňany 

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

znění zprávy  8/2. 

 

34/2/2018/ZMS 

neschválilo koupi chaty č. ev. 95 v kat. území Kunčí, ve znění zprávy č. 9/2 

 

35/2/2018/ZMS 

1.    schválilo prodej části pozemkové parcely č. 645/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o 

výměře cca 3 m
2
 v kat. území Slatiňany za cenu 200,- Kč/m

2 
+ náklady spojené 

s převodem nemovitosti (tj. náklady za vyhotovení geometrického plánu a správní 

poplatek za vklad vlastnického práva do veřejného seznamu), ve znění zprávy č. 10/2  

2. schválilo bezplatné zřízení služebnosti jako práva věcného (respektive nabytí tohoto 

práva) na části pozemkové parcely č. 645/1 o výměře cca 3 m
2
 v kat. území Slatiňany ve 

prospěch města Slatiňany spočívající jednak v zachování veřejného přístupu na uvedený 

pozemek bez omezení (oplocení) a v právu vstupu na uvedený pozemek za účelem 

provádění kontroly, údržby a opravy vodního díla (bývalého mlýnského náhonu), které je 

umístěno v bezprostřední blízkosti uvedeného pozemku, ve znění zprávy č. 10/2 

3. schválilo bezplatné zřízení předkupního práva jako práva věcného (respektive nabytí 

tohoto práva) na části pozemkové parcely č. 645/1 o výměře cca 3 m
2
 v kat. území 

Slatiňany ve prospěch města Slatiňany, a to pro případ převodu uvedeného pozemku na 

třetí osobu (vyjma převodu na osobu blízkou) a pro případ ukončení provozu elektrárny, 

iniciovaném vlastníkem elektrárny, ve znění zprávy č. 10/2 

 

36/2/2018/ZMS 

1.    schválilo 26. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  

Slatiňany na rok 2018 v příjmové části na 75.553.353,73 Kč (dorovnáno financováním  

        příjmů 10.217.400,- Kč) a ve výdajové části 78.145.253,73 Kč (dorovnáno  

        financováním výdajů 7.625.500,- Kč) ve znění zprávy č. 11/2. 

2.     vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 20. schválené  

        usnesením RM 115/2018 ze dne 24. 9. 2018, rozpočtové opatření č. 21. schválené  

        usnesením RM 116/2018 ze dne 15. 10. 2018, rozpočtové opatření č. 22. schválené  

        usnesením RM 1/2018 ze dne 5. 11. 2018, rozpočtové opatření č. 23. schválené  

        usnesením RM 2/2018 ze dne 12. 11. 2018, rozpočtové opatření č. 24. schválené  

        usnesením RM 3/2018 ze dne 19. 11. 2018 a rozpočtové opatření č. 25. schválené  

        usnesením RM 4/2018 ze dne 3. 12. 2018. 

 

MVDr. Ivan Jeník                            Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 


