
 

Usnesení č. 6/2019 

z 6. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 24. září 2019 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

81/6/2019/ZMS 

schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/6 

 

82/6/2019/ZMS 

1. neschválilo koupi chaty č. ev. 41 v katastrálním území Kunčí, obci Slatiňany, ve znění 

zprávy č. 2/6 

2. udělilo souhlas s tím, aby stavbu chaty č. ev. 41 v katastrálním území Kunčí, obci 

Slatiňany odkoupili manželé Kameničtí na základě kupní smlouvy uzavřené dne 8. 9. 

2019, ve znění zprávy č. 2/6 

3. neschválilo koupi chaty č. ev. 46 v katastrálním území Kunčí, obci Slatiňany, ve znění 

zprávy č. 2/6 

4. udělilo souhlas s tím, aby stavbu chaty č. ev. 46 v katastrálním území Kunčí, obci 
Slatiňany odkoupila paní Marešová na základě kupní smlouvy uzavřené dne 2. 8. 2019, ve 

znění zprávy č. 2/6 

5. neschválilo koupi chaty č. ev. 106 v katastrálním území Kunčí, obci, ve znění zprávy  

č. 2/6 

6. udělilo souhlas s tím, aby stavbu chaty č. ev. 106 v katastrálním území Kunčí, obci 

Slatiňany odkoupil pan Růžička na základě kupní smlouvy uzavřené dne 3. 9. 2019, ve 

znění zprávy č. 2/6 

 

83/6/2019/ZMS 

1. schválilo bezúplatný převod (dar) části pozemkové parcely č. 540/1 (v geometrickém plánu 

č. 419-248/2019 nově označené jako parcela č. 540/4) o výměře 420 m
2
 v kat. území 

Trpišov z vlastnictví Pardubického kraje, IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 

125, 532 11 Pardubice do vlastnictví města Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/6 

2. schválilo bezúplatný převod (dar) části pozemkové parcely č. 380/1 (v geometrickém 

plánu č. 419-248/2019 nově označené jako parcela č. 380/22) o výměře 10 m
2
 v kat. území 

Trpišov do vlastnictví města Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/6 

3. schválilo bezúplatný převod (dar) části stavební parcely č. 126 (v geometrickém plánu č. 

419-248/2019 nově označené jako parcela č. 574) o výměře 9 m
2
 v kat. území Trpišov 

z vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., IČ: 48171590, se sídlem 

Novoměstská 626, 537 01 Chrudim do vlastnictví města Slatiňany, ve znění zprávy č. 3/6 

 

84/6/2019/ZMS 

schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 65/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 

o výměře cca 100 m
2 
v kat. území Škrovád, ve znění zprávy č. 4/6 

 

85/6/2019/ZMS 

schválilo bezúplatný převod (dar) pozemkové parcely č. 189/49 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) o výměře 397 m
2
 v kat. území Slatiňany z vlastnictví Sportovních klubů Spartak 

Slatiňany, z. s., IČ: 15054861, se sídlem Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany do 

vlastnictví města Slatiňany, ve znění zprávy č. 5/6 

 



86/6/2019/ZMS 

1. zrušilo usnesení č. 254/23/2018/ZMS, bod 2. (požadavek použití pískovce na  

obnovu pravobřežní zdi pod jezem ve Slatiňanech), ve znění zprávy č. 6/6 

2. schválilo provedení stavby: „Chrudimka, Slatiňany, rekonstrukce PB zdi pod jezem“  

dle technického řešení zaslaného investorem stavby, tj. Povodím Labe, státní podnik,  

dne 29. 7. 2019 formou vizualizace stavby, ve znění zprávy č. 6/6 

3. schválilo uzavření smlouvy o právu provést stavbu: „Chrudimka, Slatiňany, 

rekonstrukce PB zdi pod jezem“ se státním podnikem Povodí Labe, se sídlem Víta 

Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, ve znění zprávy č. 6/6 

 

87/6/2019/ZMS 

schválilo koupi části pozemkové parcely č. 2 (orná půda) o výměře cca 135 m
2
 v kat. území 

Kunčí za cenu 280,- Kč/m
2
 + náklady spojené s převodem nemovitostí (tj. náklady za 

vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad vlastnického práva do veřejného 

seznamu), ve znění zprávy č. 7/6 

 

88/6/2019/ZMS 

vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2. schválené usnesením RM 8/2019 ze dne 21. 1. 

2019, rozpočtové opatření č. 3. schválené usnesením RM 10/2019 ze dne 11. 2. 2019, 

rozpočtové opatření č. 4. schválené usnesením RM 11/2019 ze dne 18. 2. 2019, rozpočtové 

opatření č. 5. schválené usnesením RM 13/2019 ze dne 18. 3. 2019, rozpočtové opatření č. 6. 

schválené usnesením RM 14/2019 ze dne 1. 4. 2019, rozpočtové opatření č. 7. schválené 

usnesením RM 16/2019 ze dne 29. 4. 2019, rozpočtové opatření č. 8. schválené usnesením 

RM 17/2019 ze dne 20. 5. 2019, rozpočtové opatření č. 9. schválené usnesením RM 18/2019 

ze dne 3. 6. 2019, rozpočtové opatření č. 11. schválené usnesením RM 21/2019 ze dne 27. 6. 

2019, rozpočtové opatření č. 12. schválené usnesením RM 22/2019 ze dne 3. 7. 2019, 

rozpočtové opatření č. 13. schválené usnesením RM 23/2019 ze dne 22. 7. 2019, rozpočtové 

opatření č. 14. schválené usnesením RM 24/2019 ze dne 24. 7. 2019, rozpočtové opatření č. 

15. schválené usnesením RM 26/2019 ze dne 5. 8. 2019, rozpočtové opatření č. 16. schválené 

usnesením RM 27/2019 ze dne 19. 8. 2019, rozpočtové opatření č. 17. schválené usnesením 

RM 29/2019 ze dne 2. 9. 2019 a rozpočtové opatření č. 18. schválené usnesením RM 31/2019 

ze dne 16. 9. 2019 

 

89/6/2019/ZMS 

schválilo záměr převodu vkladem do akciové společnosti splaškové kanalizace Presy vedené 

v majetku města pod inv. č. 10000044 ve znění zprávy č. 9/6 

 

90/6/2019/ZMS 

pověřilo radu města jednáním se společností SENIOR PARK, a.s., Přípotoční 1519/10a, 100 

00 Praha 10 – Vršovice , případně jinými zájemci o podmínkách možného prodeje části 

pozemku parc. č. 357/21 v k. ú. Slatiňany a podmínkách na výstavby bytů pro seniory ve 

znění zprávy č. 10/6 

 

91/6/2019/ZMS 

1. schválilo přidělení dotace Sportovním klubům Spartak Slatiňany, z. s., Smetanovo nábřeží 

556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 ve výši 42.000,- Kč za podmínky schválení 

příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 11/6  

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

z. s., Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 za podmínky schválení 

příslušného rozpočtového opatření ve znění, zprávy č. 11/6 



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

Sportovními kluby Spartak Slatiňany, z. s. , Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 

150 54 861 za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění, zprávy č. 

11/6 

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

Slatiňany, IČ 00864544 ve výši 25.000,- Kč za podmínky schválení příslušného 

rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 11/6 

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

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

rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 11/6 

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

s Tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany, z. s., Tyršova 431, 538 21 Slatiňany, IČ 

00864544 za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 

11/6 

7. schválilo přidělení dotace Národopisnému souboru Formani Slatiňany, z. s., Palackého 

445, 538 21 Slatiňany, IČ 26667118 ve výši 30.000,- Kč za podmínky schválení 

příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 11/6 

8. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Národopisným souborem Formani 

Slatiňany, z. s., Palackého 445, 538 21 Slatiňany, IČ 26667118 za podmínky schválení 

příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 11/6 

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

s Národopisným souborem Formani Slatiňany, z. s., Palackého 445, 538 21 Slatiňany, IČ 

26667118 za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění  

zprávy č. 11/6 

 

92/6/2019/ZMS 

neschválilo záměr prodeje bytové jednotky č. 8 v bytovém domě čp. 823 Staré náměstí ve 

Slatiňanech ve znění zprávy č. 12/6 

 

93/6/2019/ZMS 

pověřilo Hospodářsko správní odbor  MěÚ Slatiňany jednáním s Lesy České republiky, s.p., 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, 50008 Hradec Králové o možnosti odprodeje pozemku 

parc. č. 67 o výměře 643 m
2
  ve znění zprávy č. 13/6 

 

94/6/2019/ZMS 

schválilo vyřazení majetku (garáže) inv. č. 10001070 prodejem nebo fyzickou likvidací ve 

znění zprávy č. 14/6 

 

 

 

            

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 


