
 

Usnesení č. 3/2019 

z 3. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 16. ledna 2019 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

37/3/2019/ZMS 

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

 

38/3/2019/ZMS 

1. vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 1/2019, kterou se ruší Obecně 

závazná vyhláška č. 4/2001 ze dne 27. září 2001, kterou se vymezují některé povinnosti 

držitele psa ve znění zprávy č. 2/3 

2. vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 2/2019, kterou se ruší Obecně 

závazná vyhláška č. 5/2003 ze dne 1. ledna 2004 o zajištění veřejného pořádku při 

pořádání veřejných hudebních produkcí na území města ve znění zprávy č. 2/3 

 

39/3/2019/ZMS 

1. schválilo nabytí dokončené (zkolaudované) přeložky komunikace („lihovky“) bez objektu 

odvodnění podjezdu této komunikace, která by měla být vybudována v rámci připravované 

stavby: „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 – Slatiňany“, a to z vlastnictví 

investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Praha 4 do vlastnictví města Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/3  

2. pověřilo starostu jednat ve věci nabytí zbývající části „lihovky“ včetně pozemků pod 

komunikací ve znění zprávy č. 3/3 

 

40/3/2019/ZMS 

1. schválilo 28. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2018 

v příjmové části na 75.785.937,66 Kč (dorovnáno financováním příjmů 10.217.400,- Kč) a 

ve výdajové části 78.377.837,66 Kč (dorovnáno financováním výdajů 7.625.500,- Kč) ve 

znění zprávy č. 4/3 

2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 27. schválené usnesením RM 6/2018 ze dne        

17. 12. 2018. 

 

41/3/2019/ZMS 

schválilo 1. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové 

části na 73.430.800,- Kč (dorovnáno financováním příjmů1.960.000,- Kč) a ve výdajové části 

73.850.900,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-) ve znění zprávy č. 5/3 

 

42/3/2013/ZMS 

1. zrušilo usnesení číslo 33/2/2018/ZMS, bod 1. ze dne 12. prosince 2018 ve znění zprávy    

č. 6/3 

2. deleguje jako zástupce města na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace 

Chrudim, a.s., IČ 48171590, Novoměstská 626, 53701 Chrudim, jejíž je město 

akcionářem, po dobu jeho funkčního období pana starostu MVDr. Ivana Jeníka, nar. 30. 

12. 1961, bytem Sečská čp. 840, 53821 Slatiňany. Delegovaný zástupce města je oprávněn 

k výkonu všech práv akcionáře na valných hromadách konaných v jeho funkčním 

volebním období. Delegovaný zástupce je oprávněn udělit další zmocnění k zastupování na 

výše uvedených valných hromadách ve znění zprávy č. 6/3  



 

43/3/2019/ZMS 

1. ukládat a evidovat tradičně kamenicky opracované články z pískovce k následnému 

využití ve znění zprávy č. 7/3 

2. ukládat ostatní pískovcový stavební materiál k následnému využití ve znění zprávy č. 7/3 

 

44/3/2019/ZMS 

rozhodlo, aby rybník na pozemku p.č. 489/3 v k.ú. Trpišov nesl název „Zeman“, ve znění 

zprávy 8/3 

 

45/3/2019/ZMS 

neschválilo koupi chaty č. ev. 98 v kat. území Kunčí, ve znění zprávy č. 9/3 

 

46/3/2019/ZMS 

1. schválilo uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o návratné finanční výpomoci ze dne   

22. 9. 2016 s Mateřskou školou Slatiňany, IČ 75016389 Švěrmova 693, 53821 Slatiňany 

ve znění zprávy č. 10/3 

2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o návratné 

finanční výpomoci ze dne 22.9.2016 s Mateřskou školou Slatiňany, IČ 75016389 

Švermova 693, 53821 Slatiňany ve znění zprávy č. 10/3 

 

47/3/2019/ZMS 

souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z podprogramu 

Podpora obnovy a rozvoj venkova 17d8210A Podpora obnovy místních komunikací na místní 

komunikaci 95c „Za mostem do skal“ ve Škrovádu ve znění zprávy  

č. 11/3. 

 

48/3/2019/ZMS 

1. pověřuje radu města k zajištění studie na stavbu brány na hřbitov vycházející z původního 

návrhu Františka Schmoranze a dalších návrhů. 

2. doporučuje radě města přizvat pana Ing. Jaroslava Buštu ke spolupráci 

 

49/3/2019/ZMS 

souhlasí s uveřejňováním zápisů ze zasedání zastupitelstva  

 

 

            

                              

MVDr. Ivan Jeník                            Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 

 

 

 


