
 

Usnesení č. 9/2020 

z 9. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 17. června 2020 

 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

119/9/2020/ZMS 

schválilo rozšířený program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany o bod č. 19. Ukončení 

smlouvy ve znění zprávy č. 1/9 

 

120/9/2020/ZMS 

1. schválilo: 
a) závěrečný účet města Slatiňany za rok 2019 a všechny doplňující finanční informace    

    k závěrečnému účtu za rok 2019 (hospodaření města za rok 2019), 

b) hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Slatiňany za rok 2019 a převod zlepšeného   

    hospodářského výsledku za rok 2019 do rezervního fondu ve výši 137.298,06 Kč, 

c) hospodaření příspěvkové organizace MŠ Slatiňany za rok 2019 a převod zlepšeného      

    hospodářského výsledku za rok 2019 do rezervního fondu ve výši 65.338,67 Kč, 

d) hospodaření příspěvkové organizace ŠJ Slatiňany za rok 2019 a převod zlepšeného     

          hospodářského výsledku za rok 2019 do rezervního fondu ve výši 10.814,68 Kč, 

      e) hospodaření příspěvkové organizace ZUŠ Slatiňany za rok 2019 a převod zlepšeného  

          hospodářského výsledku za rok 2019 do rezervního fondu ve výši 85.196,90 Kč, ve 

znění zprávy č. 2/9     

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  

     2019, které bylo provedeno pracovníky finančního odboru Krajského úřadu  

     Pardubického kraje 

 b) souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, ve znění zprávy č. 2/9     

 

121/9/2020/ZMS 

1. schválilo účetní závěrku za rok 2019 

2. schválilo převod výsledku hospodaření za rok 2019 ve schvalovacím řízení na účet 

nerozděleného zisku (ztráty) minulých let v celkové výši 38.956.428,37 Kč 

 

122/9/2020/ZMS 

1.  schválilo 13. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  

     Slatiňany na rok 2020 v příjmové části na 86.770.624,38 Kč (dorovnáno financováním  

     příjmů 27.421.600,- Kč) a ve výdajové části 112.652.324,38 Kč (dorovnáno  

     financováním výdajů 1.539.900,-) ve znění zprávy č. 4/9. 

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

     usnesením RM 48/2020 ze dne 29. 1. 2020, rozpočtové opatření č. 3. schválené  

     usnesením RM 50/2020 ze dne 24. 2. 2020, rozpočtové opatření č. 4. schválené  

     usnesením RM 51/2020 ze dne 9. 3. 2020, rozpočtové opatření č. 5. schválené  

     usnesením RM 55/2020 ze dne 23. 3. 2020, rozpočtové opatření č. 6. schválené  

     usnesením RM 56/2020 ze dne 30. 3. 2020, rozpočtové opatření č. 7. schválené  

     usnesením RM 57/2020 ze dne 6. 4. 2020, rozpočtové opatření č. 8. schválené  

     usnesením RM 58/2020 ze dne 20. 4. 2020, rozpočtové opatření č. 9. schválené  

     usnesením RM 59/2020 ze dne 4. 5. 2020, rozpočtové opatření č. 10. schválené  

     usnesením RM 60/2020 ze dne 11. 5. 2020, rozpočtové opatření č. 11. schválené  



     usnesením RM 61/2020 ze dne 25. 5. 2020 a rozpočtové opatření č. 12. schválené  

     usnesením RM 62/2020 ze dne 8. 6. 2020. 

 

123/9/2020/ZMS 

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

ve znění zprávy č. 5/9 

 

124/9/2020/ZMS 

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

556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 ve výši 35.000. Kč za podmínky schválení 

příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 6/9  

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. 6/9 

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. 6/9 

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. 6/9 

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. 6/9 

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. 6/9 

7. schválilo přidělení dotace Národopisnému souboru Formani Slatiňany, z.s., Palackého 445, 

538 21 Slatiňany, IČ 26667118 ve výši 15.000. Kč za podmínky schválení příslušného 

rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 6/9 

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

Slatiňany, Palackého 445, 538 21 Slatiňany, IČ 26667118 za podmínky schválení 

příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 6/9 

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. 6/9 

 

125/9/2020/ZMS 

schválilo koupi pozemkové parcely č. 712/100 o výměře  660 m
2
 v kat. území Slatiňany od 

společnosti České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 122/12, Nové Město 110 00 Praha 1, 

za cenu 171.800 Kč bez DPH ve znění zprávy č. 7/9 

 

126/9/2020/ZMS 

schválilo koupi pozemkové parc. č. 189/50 o výměře 125 m
2 

v kat. území Slatiňany  

od společnosti NOVPLASTA, s.r.o., T. G. Masaryka 854, Slatiňany za cenu 70,- Kč/m
2
 a 

náklady spojené s převodem nemovitosti (správní poplatek za vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí), ve znění zprávy č. 8/9 

 

 

 



127/9/2020/ZMS 

1. 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 zrušilo usnesení č. 

83/6/2019/ZSM ve věci bezúplatného převodu (daru) 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. 9/9 

2. schválilo koupi 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 od společnosti 

Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., IČ: 48171590, se sídlem Novoměstská 626, 537 01 

Chrudim do vlastnictví města Slatiňany, ve znění zprávy č. 9/9 

 

128/9/2020/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  „Presy“ ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 10/9 

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

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

jejímž předmětem je prodej splaškové kanalizace „Presy“ ve Slatiňanech ve znění  

zprávy č.  10/9 

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 176.000,- Kč do společnosti Vodovody  

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

zprávy č.  10/9 

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 176.000,- Kč do 

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

48171590 ve znění zprávy č. 10/9 

 

129/9/2020/ZMS 

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

zprávy č. 11/9 

 

130/9/2020/ZMS 

schvaluje zařazení území města do územní působnosti Místní akční skupiny Chrudimsko, z.s. 

na období 2021-2027 ve znění zprávy č. 12/9 

 

131/9/2020/ZMS 

neschválilo koupi chaty č. ev. 40 v kat. území Kunčí, ve znění zprávy č. 13/9 

 

 

132/9/2020/ZMS 

1. neschválilo prodej pozemkové parcely č. 651/3 (orná půda) o výměře 28 m
2
 v kat. území 

Slatiňany, za cenu 450,- Kč/m
2 

+ náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. náklady za 

vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad vlastnického práva do 

veřejného seznamu), ve znění zprávy č. 14/9 

2. neschválilo prodej pozemkové parcely č. 651/4 (orná půda) o výměře 587 m
2
 v kat. území 

Slatiňany, za cenu 450,- Kč/m
2 

+ náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. náklady za 



vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad vlastnického práva do 

veřejného seznamu) panu, ve znění zprávy č. 14/9 

3. neschválilo prodej pozemkové parcely č. 651/5 (orná půda) o výměře 320 m
2
 v kat. území 

Slatiňany, za cenu 450,- Kč/m
2 

+ náklady spojené s převodem nemovitosti (tj. náklady za 

vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad vlastnického práva do 

veřejného seznamu), ve znění zprávy č. 14/9 

 

133/9/2020/ZMS 

odložilo pojmenovat ulici na pozemcích č. 408/3, 412/1, 412/14 v k.ú. Škrovád od hranice 

s pozemkem č. 408/5 po hranici s pozemkem č. 345/1 na ulici „Severní“ 

 

134/9/2020/ZMS 

1. schválilo instalaci pěti světelných bodů veřejného osvětlení v části ulice U Lesa a Jižní,  

    ve znění zprávy č. 16/9 

2. schválilo uzavření smlouvy o spolupráci a o budoucí úpravě vztahů s manžely P, manžely 

V, panem DM a společností LEONE CZ s.r.o. IČO: 60930306, se sídlem Masarykovo 

nám. 59, Chrudim IV, ve znění zprávy č. 16/9 

3. schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské sítě – veřejného 

osvětlení tvořeného zemním kabelem a stožáry s manžely P, manžely V, panem DM, ve 

znění zprávy č. 16/9 

4. schválilo – bezúplatný převod zemního kabelu pro veřejné osvětlení, do vlastnictví města 

Slatiňany od společnosti LEONE CZ s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 59, Chrudim, ve 

znění zprávy č. 16/9 

 

135/9/2020/ZMS 

vyslovilo souhlas s pracovněprávním vztahem mezi Městem Slatiňany a členy zastupitelstva 

obce dle § 84 odst. 2) písm. p)  128/2000 Sb. zákona o obcích ve znění zprávy č. 17/9 

 

136/9/ZMS/2020 

pověřuje městský úřad bezplatnou adresnou distribucí dvou kusů pytlů na poplatníka třídění 

plastů dům od domů s vysvětlujícím dopisem vysvětlujícím tříděním odpadů 

 

137/9/ZMS/2020 

vzalo na vědomí vypovězení smlouvy „O poskytování pečovatelské služby“ číslo 25/2005 

obcí Bítovany ke dni 31.7. 2020, ve znění zprávy č. 19/9 

 

138/9/ZMS/2020 

vzalo na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 
 

139/9/2020/ZMS 

1. vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na sběrný dvůr 

2.  doporučuje zadavateli (RMS), aby společnost Recycling – kovové odpady, a.s., IČ: 252 

52 852, se sídlem Herrmannova 561, 583 61 Chotěboř, byla vybrána ve smyslu § 122 

ZZVZ jako dodavatel k uzavření smlouvy na provozovatele sběrného dvora 

 

 

            

 

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 


