
 

Usnesení č. 7/2019 

z 7. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 11. prosince 2019 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

95/7/2019/ZMS 

schválilo rozšířený program 7. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/7 

o bod č. 15 Volba osadního výboru 

 

96/7/2019/ZMS 

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

č. 2/7 

 

97/7/2019/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 „Ke garážím“ ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 3/72.  

2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem kupní smlouvy se společností  

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

48171590, jejímž předmětem je prodej splaškové kanalizace „Ke garážím“ ve 

Slatiňanech ve znění zprávy č. 3/7 

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 31.000,- Kč do společnosti Vodovody  

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

zprávy č. 3/7 

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 31.000,- 

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

Chrudim, IČ 48171590 ve znění zprávy č. 3/7 

 

98/7/2019/ZMS 

vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 4/2019, o místním poplatku ze psů, 

s účinností od 1. 1. 2020, ve znění zprávy č. 4/7 

 

99/7/2019/ZMS 

vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 5/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, s účinností od 1. 1. 2020, ve znění zprávy č. 5/7 

 

100/7/2019/ZMS 

vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu 

s účinností od 1. 1. 2020, ve znění zprávy č. 6/7 

 

101/7/2019/ZMS 

schválilo příděl do sociálního fondu města Slatiňany na rok 2020 ve výši 4% z objemu 

rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků ve znění zprávy č. 7/7 



102/7/2019/ZMS 

1. schválilo přebytkový rozpočet města Slatiňany na rok 2020 v příjmové části 

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

81.393.600,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,- Kč) ve znění zprávy  

č. 8/7 

2. schválilo střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 ve znění zprávy č. 8/7  

3. schválilo rozpočet na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 

příspěvkové organizace Základní školy Slatiňany ve znění zprávy č. 8/7 

4. schválilo rozpočet na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 

příspěvkové organizace Mateřské školy Slatiňany ve znění zprávy č. 8/7  

5. schválilo rozpočet na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 

příspěvkové organizace Základní umělecké školy Slatiňany ve znění zprávy č. 8/7 

6. schválilo rozpočet na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 

příspěvkové organizace Školní jídelny Slatiňany ve znění zprávy č. 8/7 

 

103/7/2019/ZMS 

vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 19. schválené usnesením RM 32/2019 ze dne 24. 9. 

2019, rozpočtové opatření č. 20. schválené usnesením RM 33/2019 ze dne 30. 9. 2019,  

rozpočtové opatření č. 21. schválené usnesením RM 34/2019 ze dne 2. 10. 2019, rozpočtové  

opatření č. 22. schválené usnesením RM 35/2019 ze dne 14. 10. 2019, rozpočtové opatření  

č. 23. schválené usnesením RM 37/2019 ze dne 4. 11. 2019, rozpočtové opatření č. 24.  

schválené usnesením RM 38/2019 ze dne 11. 11. 2019, rozpočtové opatření č. 25. schválené  

usnesením RM 39/2019 ze dne 18. 11. 2019 a rozpočtové opatření č. 26. schválené usnesením  

RM 41/2019 ze dne 2. 12. 2019 

 

104/7/2019/ZMS 

1. stanovilo podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s nařízením vlády č.  37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. l k tomuto nařízení 

s účinností od 1. 1. 2020 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve 

znění zprávy č. 10/7.  

2. stanovilo podle § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

v případě souběhu několika funkcí poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce ve znění zprávy č. 10/7. 

3. rozhodlo dle § 84 odst. v) zákona č. 128/2000 Sb., ve zn. pozdějších předpisů o 

peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za 

výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce analogicky s odměnami 

poskytovanými neuvolněným členům zastupitelstva za výkon stejné funkce ve znění 

zprávy č. 10/7. 

 

105/7/2019/ZMS 

1. vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 3/2019, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, účinnou od 1. 1. 2020, kterou se zároveň zrušuje Obecně 

závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, ve znění zprávy č. 11/7 

2. pověřuje radu města přípravou bonusového systému odpadového hospodářství  

 

 



106/7/2019/ZMS 

1.  neschválilo koupi chaty č. ev. 104 v katastrálním území Kunčí, obci Slatiňany, ve 

znění zprávy č. 12/7 

2. udělilo souhlas s tím, aby stavbu chaty č. ev. 104 v katastrálním území Kunčí, obci 

Slatiňany odkoupili na základě kupní smlouvy uzavřené dne 14. 11. 2019, ve znění 

zprávy č. 12/7 

 

107/7/2019/ZMS 

1. schválilo uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Slatiňany, T. G. 

Masaryka 136, 538 21 Slatiňany, IČ 75016460 ve znění zprávy č. 13/7 

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

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

znění zprávy č. 13/7. 

 

108/7/2019/ZMS 

vzalo na vědomí informaci o poskytnutí dotace na akci „Rozšíření kapacity Základní školy 

Slatiňany“ ve znění zprávy č. 14/7 

 

109/7/2019/ZMS 

1. zřizuje osadní výbor pro místní část Trpišov. Předsedou osadního výboru je zvolen 

Jaroslav Bleha. Počet členů osadního výboru je určen na 3 ve znění zprávy č. 15/7. 

2. určuje členy osadního výboru pana Petra Michka, trvale bytem Trpišov 52 a paní 

Jitku Blatoňovou, trvale bytem Trpišov 69. 

 

 

         

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 


