
 

Usnesení č. 11/2020 

z 11. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 7. října 2020 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

142/11/2020/ZMS 

schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/11 

 

143/11/2020/ZMS 

neschválilo koupi chaty č. ev. 64 v kat. území Kunčí, ve znění zprávy č. 2/11 

 

144/11/2020/ZMS 

odložilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 375/7 o výměře 117 m2 v kat. území Slatiňany, 

ve znění zprávy č. 3/11 na příští jednání 

 

145/11/2020/ZMS 

neschválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 712/100 o výměře 660 m2 v kat. území 

Slatiňany, ve znění zprávy č. 5/11 

 

146/11/2020/ZMS 

schválilo 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 Západní ve znění zprávy  

č. 6/11 

 

147/11/2020/ZMS 

vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 1/2020, o stanovení systému 

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

vznikajících na území města Slatiňany, účinnou od 1. 11. 2020, kterou se zároveň zrušuje 

Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území 

města, ve znění zprávy č. 7/11 

 

148/11/2020/ZMS 

1.  neschválilo prodej pozemkové parcely č. 651/3 (orná půda) o výměře 28 m2 v kat. území 

Slatiňany, ve znění zprávy        č. 8/11 

2.  neschválilo prodej pozemkové parcely č. 651/4 (orná půda) o výměře 587 m2 v kat. území 

Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/11 

3.  neschválilo prodej pozemkové parcely č. 651/5 (orná půda) o výměře 320 m2 v kat. území 

Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/11 

 

149/11/2020/ZMS 

a) neprominulo smluvní pokutu vyúčtovanou společnosti AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 493 56 089 ve znění zprávy č. 9/11 

b) neprominulo smluvní pokutu ve výši 140.000 Kč vyúčtovanou společnosti AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 493 56 089 ve znění 

zprávy č. 9/11 



c) neprominulo část smluvní pokuty ve výši 133.000 Kč vyúčtovanou společnosti AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 493 56 089 ve znění 

zprávy č. 9/11 

d) neprominulo část smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč vyúčtovanou společnosti AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 493 56 089 ve znění 

zprávy č. 9/11 

e) prominulo část smluvní pokuty ve výši 115.000 Kč vyúčtovanou společnosti AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 493 56 089 ve znění 

zprávy č. 9/11 

 

150/11/2020/ZMS 

schválilo 21. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 v příjmové 

části na 87.666.776,38 Kč (dorovnáno financováním příjmů 27.311.746,08 Kč) a ve výdajové 

části 113.438.622,46 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-) ve znění zprávy  

č. 10/11 

 

 

 

 

 

 

            

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 

 


