
 

Usnesení č. 14/2021 

z 14. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 7. dubna 2021 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

173/14/2021/ZMS                              

schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy 1/4 

 

174/14/2021/ZMS 

vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 3/2021, kterou se zrušuje Obecně 

závazná vyhláška města Slatiňany č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu s účinností od 1. 5. 

2021, ve znění zprávy č. 2/14 

 

175/14/2021/ZMS 

se zavázalo zajistit financování nákupu hasičského dopravního automobilu ve výši 1,300.000 

Kč podle podmínek Registrace akce č. 014D262001284  vydanou Ministerstvem vnitra ČR, 

Nad Stolou  936/3, 170 00 Praha 7 ve znění zprávy č. 3/14 

 

176/14/2021/ZMS 

schválilo záměr směny pozemku p. č. 594/3 o výměře 425 m
2
 a část pozemkové parcely   

č. 594/1 o výměře 501 m
2
 vše v katastrálním území Slatiňany ve vlastnictví  města Slatiňany,  

T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany, IČ 00270920 za parcelu č. 592/4 o výměře 197 m
2
, část 

parcely č.  551/1 o výměře 477 m
2
, část parcely č. 565/2 o výměře 19 m

2
, část parcely č. 

561/1 o výměře 19 m
2
, část parcely č. 564/2 o výměře 180 m

2
, část parcely č. 592/3 o výměře 

23 m
2
, část parcely č. 592/2 o výměře 11 m

2
, ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, č. p. 1, 53314 

Kladruby nad Labem, ve znění zprávy č. 4/14  

 

177/14/2021/ZMS 

1. pověřilo městský úřad zjištěním odborného cenového odhadu varianty nerezového velkého 

bazénu 

2. bere na vědomí studii rekonstrukce plovárny Slatiňany ve znění zprávy č. 5/14 

 

178/14/2021/ZMS 

1. schválilo 6. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2021 v příjmové 

části na 81.568.284,16 Kč (dorovnáno financováním příjmů 30.298.328,98 Kč) a ve 

výdajové části 110.326.713,14 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-) ve znění  

 zprávy č. 6/14 

2.  vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2. schválené usnesením RM 85/2021 ze dne 8. 2. 

2021, rozpočtové opatření č. 3 schválené usnesením RM 86/2021 ze dne 22. 2. 2021, 

rozpočtové opatření č. 4. schválené usnesením RM 88/2021 ze dne 15. 3. 2021 a 

rozpočtové opatření č. 5. schválené usnesením RM 89/2021 ze dne 29. 3. 2021 

 

179/14/2021/ZMS 

schválilo 1. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2020: 

a)  hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Slatiňany za rok 2020 a převod zlepšeného 

     hospodářského výsledku za rok 2020 do rezervního fondu ve výši 132.698,27 Kč, ve znění  

     zprávy č. 7/14, 



b)  hospodaření příspěvkové organizace MŠ Slatiňany za rok 2020 a převod zlepšeného 

     hospodářského výsledku za rok 2020 do rezervního fondu ve výši 112.594,56 Kč, ve znění  

     zprávy č. 7/14, 

c)  hospodaření příspěvkové organizace ŠJ Slatiňany za rok 2020 a převod zlepšeného  

     hospodářského výsledku za rok 2020 do rezervního fondu ve výši 245.047,82 Kč, ve znění       

     zprávy č. 7/14, 

d)  hospodaření příspěvkové organizace ZUŠ Slatiňany za rok 2020 a převod zlepšeného  

     hospodářského výsledku za rok 2020 do rezervního fondu ve výši 56.138,42 Kč  

     ve znění zprávy č.7/14 

 

180/14/2021/ZMS 

prominulo vyčíslení náhrady ve výši 20.488 ,- Kč za bezesmluvní užívání pozemku na části 

pozemku p. č.43 v k. ú. Slatiňany Národnímu památkovému ústavu, Valdštejnské náměstí 

162/3, 118 01, Praha 1 ve znění zprávy č. 8/14 

 

181/14/2021/ZMS 

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

556, 538 21 Slatiňany, IČ 150 54 861 ve výši 115.000 Kč za podmínky schválení 

příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 9/14  

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. 9/14 

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. 9/14 

4. schválilo přidělení dotace Tělocvičné jednotě Sokol Slatiňany, z.s., Tyršova 431, 538 21 

Slatiňany, IČ 00864544 ve výši 70.000 Kč za podmínky schválení příslušného 

rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 9/14 

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. 9/14 

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. 9/14 

 

 

 

            

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 

 


