
 

Usnesení č. 5/2019 

z 5. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 26. června 2019 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

67/5/2019/ZMS 

schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy 1/5 

 

68/5/2019/ZMS 

1. schválilo závěrečný účet města Slatiňany za rok 2018 a všechny doplňující finanční 

informace k závěrečnému účtu za rok 2018 (hospodaření města za rok 2018) 

2. v souladu s § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů:  

a) projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Slatiňany za rok  

2018, které bylo provedeno pracovníky finančního odboru Krajského úřadu        

Pardubického kraje 

b) souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 
 

69/5/2019/ZMS 

1. schválilo účetní závěrku za rok 2018. 

2. schválilo převod výsledku hospodaření za rok 2018 ve schvalovacím řízení na účet 

nerozděleného zisku (ztráty) minulých let v celkové výši 28.026.047,73 Kč. 

 

70/5/2019/ZMS 

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

4/5 

 

71/5/2019/ZMS 

1. schválilo neuplatnit předkupní právo ke stavbě Kunčí, č. e. 114 v obci Slatiňany, způsob 

využití - rodinná rekreace, postavené na pozemku – stavební parcela č. 225 v katastrálním 

území Kunčí, ve znění zprávy č. 5/5 

2. neschválilo koupi stavby Kunčí, č. e. 114 v obci Slatiňany z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, ve znění zprávy č. 5/5 

3. udělilo souhlas s tím, aby stavbu Kunčí, č. ev. 114 v obci Slatiňany odkoupili na základě 

kupní smlouvy uzavřené dne 25. 4. 2019, ve znění zprávy č.  5/5 

 

72/5/2019/ZMS 

1. vzalo na vědomí výsledek jednání ve věci rekonstrukce pravobřežní zdi pod jezem ve 

Slatiňanech, ve znění zprávy č. 6/5 

2. vzala na vědomí 2. variantu řešení zajištění pravobřežní zdi pod jezem doručenou 

Povodím Labe, státním podnikem, ve znění zprávy č. 6/5 

3.  pověřilo Město Slatiňany svolat jednání s Povodím Labe ve věci obnovy pravobřežní zdi 

ve Slatiňanech a podmínkách této obnovy a to před provedením variantního řešení č. 2.  

K tomuto jednání budou přizváni zástupci strach zastoupených v Zastupitelstvu města 

Slatiňany  

 

 



73/5/2019/ZMS 

neschválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 316/32 (zahrada) o výměře 585 m
2 
v kat. 

území Trpišov, ve znění zprávy č. 7/5 

 

74/5/2019/ZMS 

neschválilo záměr prodeje 1/3 (nebo menšího podílu) pozemkové parcely č. 356/6 (ostatní 

plocha, ostatní komunikace) o výměře 799 m
2 
v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/5 

 

75/5/2019/ZMS 

schválilo 10. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové 

části na 101.990.052,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 3.815.625,- Kč) a ve výdajové 

části 100.623.125,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40) ve znění zprávy č. 9/5 

 

76/5/2019/ZMS 

1. schválilo financování projektu Realizace úspor energie ZŠ Slatiňany, budova čp. 136 ve 

výši 5.300.000,- Kč v roce 2019 a 1.700.000,- Kč v roce 2020. 

2. schválilo úpravu závazných ukazatelů na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci Základní 

školu Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření. 

Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové 

organizaci v celkové výši 3.136.000,- Kč, dle rozpisu: 

a) na provoz  2.990.000,- Kč 

b) na opravy 146.000,- Kč 

a investiční dotace v celkové výši 5.300.000,- Kč na rekonstrukci kotelny a výměnu oken 

v budově ZŠ Slatiňany, ve znění zprávy č. 10/5 

 

77/5/2019/ZMS 

se zavázalo zahrnout do rozpočtu města Slatiňany pro rok 2020 částku 1,700.000,-  Kč jako 

investiční příspěvek pro Základní školu Slatiňany na akci „Realizace úspor energie ZŠ 

Slatiňany, budova čp. 136“ ve znění zprávy č. 11/5 

 

78/5/2019/ZMS 

rozhodlo o variantě č. 5 vstupní brány na hřbitov brány ve Slatiňanech a navrhuje tyto 

požadavky na vstupní bránu:  

1.  patka a hlavice budou provedeny z pískovce 

2.  k patám sloupů budou přidány pískovcové nákolníky 

3.  dostatečná šíře pro obslužné vozidlo a průchod 

 

79/5/2019/ZMS 

1. schválilo uzavření kupní smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.,  

Novoměstská 626, 538 28 Chrudim, IČ 48171590, jejímž předmětem je prodej  splaškové 

kanalizace  ulice Na Ostrově a ulice Vrchlického ve znění zprávy č. 13/5 

2.  pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem upní smlouvy se společností Vodovody a 

kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 538 28 Chrudim, IČ 48171590, jejímž 

předmětem je prodej splaškové kanalizace  ulice Na Ostrově a ulice Vrchlického ve znění 

zprávy č. 13/5 

3.  schválilo uzavření smlouvy o vkladu do společnosti se společností Vodovody  

a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ 48171590, jejímž 

předmětem je vklad města Slatiňany ve výši 21.042.000,- Kč do společnosti Vodovody  

a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 538 28 Chrudim, IČ 48171590 ve znění 

zprávy č. 13/5 



4.  pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem smlouvy o vkladu do společnosti se 

společností Vodovody a kanalizace Chrudim,   a.s., Novoměstská 626, 537 28  Chrudim, 

IČ 48171590, jejímž předmětem je vklad  města Slatiňany ve výši 21.042.000,- Kč do 

společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 538 28 Chrudim, IČ 

48171590 ve znění zprávy č. 13/5 

 

80/5/2019/ZMS 

vzalo na vědomí výsledky ankety na pořízení nahrávacího audio zařízení 

 

 

 

            

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 

 


