
 

Usnesení č. 12/2020 

z 12. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 16. prosince 2020 

 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

151/12/2020/ZMS 

schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/12 

 

152/12/2020/ZMS 

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

zprávy č. 2/12 

 

153/12/2020/ZMS 

požaduje pokračovat v pořizování ÚP Slatiňany. Zastupitelstvo města Slatiňany bere na 

vědomí postup pořizování ÚP Slatiňany, který ovlivňuje vydání nového ÚP 

 

154/12/2020/ZMS 

vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 14. schválené usnesením RM 66/2020 ze dne 24. 6. 

2020, rozpočtové opatření č. 15. schválené usnesením RM 67/2020 ze dne 29. 6. 2020, 

rozpočtové opatření č. 17. schválené usnesením RM 69/2020 ze dne 13. 7. 2020, rozpočtové 

opatření č. 18. schválené usnesením RM 70/2020 ze dne 17. 8. 2020, rozpočtové opatření č. 19. 

schválené usnesením RM 71/2020 ze dne 31. 8. 2020, rozpočtové opatření č. 20. schválené 

usnesením RM 72/2020 ze dne 14. 9. 2020, rozpočtové opatření č. 22. schválené  

usnesením RM 74/2020 ze dne 7. 10. 2020, rozpočtové opatření č. 23. schválené  

usnesením RM 75/2020 ze dne 19. 10. 2020, rozpočtové opatření č. 24. schválené  

usnesením RM 76/2020 ze dne 9. 11. 2020, rozpočtové opatření č. 25. schválené  

usnesením RM 77/2020 ze dne 18. 11. 2020, rozpočtové opatření č. 26. schválené  

usnesením RM 78/2020 ze dne 23. 11. 2020 a rozpočtové opatření č. 27. schválené  

usnesením RM 79/2020 ze dne 7. 12. 2020 

 

155/12/2020/ZMS 

1. schválilo koupi nově vzniklé pozemkové parcely č. 189/57 v k.ú. Slatiňany o výměře 2 181 

m2 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha vzniklé oddělením z pozemkové parcely 

č. 189/1 Geometrickým plánem číslo 1565-1015/2020 vyhotovené fy. Geodetales Chrudim 

s.r.o.,  IČ 275 45 857 geodetem Ing. Alešem Kubátem ze dne vyhotovení  

16. ledna 2020 se všemi součástmi na ni zbudovaných se zřízením věcného břemene od 

Sportovních klubů Spartak Slatiňany, z. s. Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 

54 861ve znění zprávy č. 5/12 

2. schválilo uzavření „Kupní smlouvy se zřízením služebnosti (věcného břemene) práva chůze, 

jízdy, údržby s veškerou péčí o zeleň za účelem její modernizace - zlepšení vlastností nebo 

prodloužení její životnosti a sportovních aktivit bez omezení“ se Sportovními kluby Spartak 

Slatiňany, z.s. Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 ve znění zprávy č. 

5/12 

3. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem „Kupní smlouvy se zřízením služebnosti 

(věcného břemene) práva chůze, jízdy, údržby s veškerou péčí o zeleň za účelem její 

modernizace- zlepšení vlastností nebo prodloužení její životnosti a sportovních aktivit bez 



omezení“ se Sportovními kluby Spartak Slatiňany, z.s. Smetanovo nábřeží 556, 538 21 

Slatiňany, IČ 150 54 861 ve znění zprávy č. 5/12 

4. neschválilo koupi nově vzniklé pozemkové parcely č. 189/57 v k.ú. Slatiňany o výměře  

2 181 m2 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha vzniklé oddělením z pozemkové 

parcely č. 189/1 Geometrickým plánem číslo 1565-1015/2020 vyhotovené fy. Geodetales 

Chrudim s.r.o., IČ 275 45 857 geodetem Ing. Alešem Kubátem ze dne vyhotovení  

16. ledna 2020 se všemi součástmi na ni zbudovaných se zřízením věcného břemene od 

Sportovních klubů Spartak Slatiňany, z. s. Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany,  

IČ 150 54 861ve znění zprávy č. 5/12 

5. schválilo koupi nově vzniklé pozemkové parcely č. 189/57 v k.ú. Slatiňany o výměře  

20 181 m2 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha vzniklé oddělením z pozemkové 

parcely č. 189/1 Geometrickým plánem číslo 1565-1015/2020 vyhotovené fy. Geodetales 

Chrudim s.r.o., IČ 275 45 857 geodetem Ing. Alešem Kubátem ze dne vyhotovení 16. ledna 

2020 se všemi součástmi na ni zbudovaných se zřízením věcného břemene od Sportovních 

klubů Spartak Slatiňany, z. s. Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany,  

IČ 150 54 861ve znění zprávy č. 5/12 

 

156/12/2020/ZMS 

schválilo příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starostovi, 

místostarostovi a určeným členům zastupitelstva obce ve znění zprávy č.6/12 

 

157/12/2020/ZMS 

schválilo příděl do sociálního fondu města Slatiňany na rok 2021 ve výši 4% z objemu 

rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků ve znění zprávy č. 7/12 

 

158/12/2020/ZMS 

1. schválilo schodkový rozpočet města Slatiňany na rok 2021 v příjmové části 72 927 300,- Kč 

(dorovnáno financováním příjmů 26 087 200,- Kč) a ve výdajové části 97 474 600,- Kč 

(dorovnáno financováním výdajů 1.539 900,- Kč) ve znění zprávy č. 8/12 

2.  schválilo střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 ve znění zprávy č.8 /12 

3.  schválilo rozpočet na r. 2021 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 příspěvkové  

     organizace Základní školy Slatiňany ve znění zprávy č. 8/12 

4.  schválilo rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023  příspěvkové 

organizace Základní umělecká škola Slatiňany ve znění zprávy č. 8/12 

5.  schválilo rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023  příspěvkové 

organizace Mateřské školy Slatiňany ve znění zprávy č. 8/12 

6.  schválilo rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023  příspěvkové 

organizace Školní jídelna Slatiňany ve znění zprávy č. 8/12 

 

159/12/2020/ZMS 

neschválilo pojmenovat ulici v k.ú. Škrovád  na pozemku parc. č. 147/5  a ulici v k.ú. Škrovád 

na pozemku parc. č. 396 ve znění zprávy č. 9/12 

 

160/12/2020/ZMS 

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

Slatiňany, ve znění zprávy č. 10/12 

 

161/12/2020/ZMS 

1. neschválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 439/1 o výměře cca 36 m2  kat. území 

Kunčí ve znění zprávy č. 11/12  



2. pověřilo starostu města jednat s žadatelem o možnosti dlouhodobého pronájmu části 

pozemkové parcely č. 439/1 o výměře cca 36 m2 v kat. území Kunčí ve znění zprávy  

č. 11/12 

 

162/12/2020/ZMS 

1. neschválilo záměr prodeje pozemkových parcel č. 359 o výměře 369 m2 a č. 389/5 o výměře 

60 m2 v kat. území Škrovád, ve znění zprávy č. 12/12  

2. uložilo starostovi města jednat s žadatelem o možnosti směny pozemkových parcel  

č. 359 a č. 389/5 v k.ú. Škrovád pozemky v kat. území Slatiňany nebo Škrovád 

 

163/12/2020/ZMS 

neschválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 196/1 o výměře cca 286 m2 v kat. území 

Kunčí, ve znění zprávy č. 13/12 

 

164/12/2020/ZMS 

1. schválilo uzavření dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Slatiňany, T. G. 

Masaryka 136, 538 21 Slatiňany, IČ 75016460 ve znění zprávy č. 14/12 

2. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní 

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

č. 14/12 

 

 

 

 

            

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 

 


