
 

Usnesení č. 4/2019 

ze 4. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 10. dubna 2019 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

50/4/2019/ZMS 

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

 

51/4/2019/ZMS 

schválilo 1. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2018: 

1. hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Slatiňany za rok 2018 a převod zlepšeného 

hospodářského výsledku za rok 2018 do rezervního fondu ve výši 112.785,87 Kč, ve znění 

zprávy č. 2/4, 

2. hospodaření příspěvkové organizace MŠ Slatiňany za rok 2018 a převod zlepšeného 

hospodářského výsledku za rok 2018 do rezervního fondu ve výši 7.395,41 Kč, ve znění 

zprávy č. 2/4, 

3. hospodaření příspěvkové organizace ŠJ Slatiňany za rok 2018 a převod zlepšeného  
hospodářského výsledku za rok 2018 do rezervního fondu ve výši 30.666,92 Kč, ve znění 

zprávy č. 2/4, 

4. hospodaření příspěvkové organizace ZUŠ Slatiňany za rok 2018 a převod zlepšeného  

hospodářského výsledku za rok 2018 do rezervního fondu ve výši 16.857,86 Kč, ve znění 

zprávy č. 2/4.     

 

52/4/2019/ZMS 

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů navrhuje  valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČ 

48171590, která se uskuteční dne 4.6.2019, svého kandidáta na člena představenstva 

společnosti pana MVDr. Ivana Jeníka, nar. 30.12.1961, bytem Sečská 840, 53821 Slatiňany 

ve znění zprávy č. 3/4 

 

53/4/2019/ZMS 

1. schválilo přidělení dotace Sportovním klubům Spartak Slatiňany, občanské sdružení, 

Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 ve výši 26.000 Kč za podmínky 

schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 4/4  

2. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Sportovními kluby Spartak Slatiňany, 

občanské sdružení, Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 za podmínky 

schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění, zprávy č. 4/4 

3. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem smlouvy o poskytnutí dotace se 

Sportovními kluby Spartak Slatiňany, občanské sdružení, Smetanovo nábřeží 556, 538 21 

Slatiňany, IČ 150 54 861 za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění, 

zprávy č. 4/4 

4. schválilo přidělení dotace Tělocvičné jednotě Sokol Slatiňany, Tyršova 431, 538 21 

Slatiňany, IČ 00864544 ve výši 20.000 Kč za podmínky schválení příslušného rozpočtového 

opatření ve znění zprávy č. 4/4 

5. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany, 

Tyršova 431, 538 21 Slatiňany, IČ 00864544 za podmínky schválení příslušného 

rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 4/4 



6. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem smlouvy o poskytnutí dotace  

s Tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany, Tyršova 431, 538 21 Slatiňany, IČ 00864544 za 

podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 4/4 

7. neschválilo přidělení dotace Národopisnému souboru Formani Slatiňany, Palackého 445, 

538 21 Slatiňany, IČ 26667118  

 

54/4/2019/ZMS 

1. schválilo záměr převodu vkladem do akciové společnosti splaškové kanalizace ulice Na 

Ostrově a ulice Vrchlického vedené v majetku města pod inv. č. 11239 ve znění zprávy č. 5/4 

2. schválilo záměr převodu vkladem do akciové společnosti splaškové kanalizace ulice Ke 

Garážím vedené v majetku města pod inv. č. 10000060 ve znění zprávy  

č. 5/4 

 

55/4/2019/ZMS 

schválilo zrušení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 645/4 o výměře 16 m
2
 

v kat. území Slatiňany ve prospěch města Slatiňany za účelem veřejného přístupu a vstupu za 

účelem provádění kontroly, údržby a opravy mlýnského náhonu a dešťové kanalizace, ve 

znění zprávy č. 6/4 

 

56/4/2019/ZMS 

1. neschválilo provedení stavby: „Chrudimka, Slatiňany, rekonstrukce PB zdi pod jezem“  

dle návrhu technického řešení (s využitím žulového kamene) vypracovaného státním 

podnikem Povodí Labe, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, ve znění 

zprávy č. 7/4 

2. pověřilo MěÚ zorganizovat jednání s podnikem Povodí Labe o možnostech zachování 

pískovcové zdi, k jednání přizvat pana Švejchu, zástupce samosprávy a členy výboru životní 

prostředí  

 

57/4/2019/ZMS 

neschválilo koupi chaty č. ev. 63 v kat. území Kunčí, ve znění zprávy č. 8/4 

 

58/4/2019/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 

 

59/4/2019/ZMS 

neschválilo záměr prodeje pozemkové parc. č. 712/16 (vodní plocha) o výměře 5147 m
2
 

v kat. území Slatiňany, jejíž součástí je malá vodní nádrž, ve znění zprávy č. 10/4 

 

60/4/2019/ZMS 

schválilo poskytnutí půjčky na rozšíření a zvelebení bytového fondu z prostředků FRB města 

Slatiňany, s dobou splatností 3 roky a úrokem 4% ročně ve znění zprávy č. 11/4 

 

61/4/2019/ZMS 

1. schválilo záměr pořízení nahrávacího audiozařízení 

2. pověřilo MěÚ k provedení průzkumu zájmu občanů o službu pořizování audiozáznamu 

z jednání Zastupitelstva města Slatiňany 

 

 

 



62/4/2019/ZMS 

souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj do „Výzvy číslo 2 k 

podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora regenerace 

brownfieldů pro nepodnikatelské využití, dotační titul 117D082 – Podpora regenerace 

brownfieldů pro nepodnikatelské využití“ na akci „Revitalizace Kabeláčova mlýna ve 

Slatiňanech“ ve znění zprávy č. 13/4 

 

63/4/2019/ZMS 

schválilo podání žádosti o dotaci ze 121. výzvy Operačního programu Životního prostředí na 

akci Realizace úspor ZŠ Slatiňany, budova čp. 136 

 

64/4/2019/ZMS 

vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru 

 

65/4/2019/ZMS 

vzalo na vědomí zprávu výboru pro územní plánování 

 

66/4/2019/ZMS 

vzalo na vědomí zprávu výboru pro životní prostředí 

 

 

 

            

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 

 


