
 

Usnesení č. 8/2020 

z 8. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 15. ledna 2020 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

110/8/2020/ZMS 

schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany vyjma bodu číslo 6 „Pověření 

členů zastupitelstva oddáváním“ ve znění zprávy č. 1/8 

 

111/8/2020/ZMS 

1. vzalo na vědomí změnu v obsazení změny mandátu v Zastupitelstvu města Slatiňany 

od 1.1.2020 místo Vítězslava Kolka nastoupil Ing. Zdeněk Kocián ve znění zprávy č. 

2/8 

2. potvrzuje stanovení odměny zá výkon mandátu v souladu s usnesením číslo 

104/7/2019/ZMS ze dne 11.12.2019 a to od dne nástupu mandátu ve znění zprávy č. 

2/8 

3. bere na vědomí ukončení mandátu Vítězslava Kolka v Kontrolním výboru a ve 

Výboru pro životní prostředí dnem 31.12.2019 

 

112/8/2020/ZMS 

schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 651/1 (orná půda) o výměře cca 936 m
2
 

v kat. území Slatiňany za podmínky zajištění přístupu na městský pozemek 

nezpochybnitelným způsobem 

 

113/8/2020/ZMS 

1. schválilo 29. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  

Slatiňany na rok 2019 v příjmové části na 105.094.844,40 Kč (dorovnáno 

financováním příjmů 4.278.378,13 Kč) a ve výdajové části 104.190.670,13 Kč 

(dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40 Kč) ve znění zprávy č. 4/8. 

2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 27. schválené  

usnesením RM 42/2019 ze dne 11. 12. 2019 a rozpočtové opatření č. 28. schválené  

usnesením RM 43/2019 ze dne 17. 12. 2019. 

 

114/8/2020/ZMS 

schválilo 1. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 v příjmové 

části na 82.133.500,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 2.171.600,- Kč) a ve výdajové části 

82.765.200,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-) ve znění zprávy č. 5/8 

 

115/8/2020/ZMS 

1. pověřilo radu města jednáním o odkoupení části pozemkové parcely č. 189/1 (ostatní 

plocha) pod běžeckou dráhou o výměře nutné k pro rekonstrukci oválu dle 

geometrického plánu 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 a vyřešením všech potřebných otázek spojených se 

zástavním právem a věcnými břemeny a přístupy ke všem částem děleného pozemku 

pro obě strany 

2. pověřuje radu města přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci atletické 

dráhy a případně dalších sektorů 



 

116/8/2020/ZMS 

neschválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č.  357/21 v katastrálním území Slatiňany 

ve znění zprávy č. 8/8 

 

117/8/2020/ZMS 

1. zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Slatiňany Ing. Dagmar Fryšovou, bytem Vítězství 681, 538 21 Slatiňany, ve znění 

zprávy č. 9/8 

2. zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, do funkce člena Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva 

města Slatiňany Bc. Františka Rulíka, bytem Medunova 798, 538 21 Slatiňany, ve 

znění zprávy č. 9/8 

3. potvrzuje stanovení odměny za výkon nově zvolených členů výborů v souladu 

s usnesením číslo 104/7/2019/ZMS ze dne 11.12.2019 a to od 15.1.2020 ve znění 

zprávy č. 9/8 

 

118/8/2020/ZMS 

  vyslovuje poděkování Vítězslavu Kolkovi za dlouhodobou obětavou a poctivou práci pro 

  město Slatiňany 

 

 

 

 

         

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 


