
 

Usnesení č. 15/2021 

z 15. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 23. června 2021 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

182/15/2021/ZMS                              

schválilo rozšířený program 15. zasedání zastupitelstva města Slatiňany o bod č. 18. Závazek 

zastupitelstva pro rozpočet 2022 ve znění zprávy 1/15 

 

183/15/2021/ZMS 

1. schválilo přidělení krátkodobé návratné finanční výpomoci ve výši 272 018,25 Kč 

Základní škole Slatiňany, T. G. Masaryka 136, 538 21 Slatiňany, IČ 750 16 460 za 

podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění ve znění zprávy č.2/15  

2. schválilo uzavření smlouvy o krátkodobé návratné finanční výpomoci se Základní školou 

Slatiňany, T. G. Masaryka 136, 538 21 Slatiňany, IČ 750 16 460 za podmínky schválení 

příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 2/15 

3. pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka podpisem smlouvy o krátkodobé návratné finanční 

výpomoci se Základní školou Slatiňany, T. G. Masaryka 136, 538 21 Slatiňany,  

IČ 750 16 460 za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy 

č. 2/15 

 

184/15/2021/ZMS 

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

č. 3/15 

 

185/15/2021/ZMS 

pověřilo MěÚ přípravou Obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za komunální 

odpad pro rok 2022 a to ve variantě 1, ve znění zprávy č. 5/15 

 

186/15/2021/ZMS 

1. schválilo závěrečný účet města Slatiňany za rok 2020 a všechny doplňující finanční 

informace k závěrečnému účtu za rok 2020 (hospodaření města za rok 2020). 

2. Zastupitelstvo města 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  

     2020, které bylo provedeno pracovníky finančního odboru Krajského úřadu  

     Pardubického kraje 

  b) souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, ve znění zprávy č. 6/15  

 

187/15/2021/ZMS 

1. schválilo účetní závěrku za rok 2020 

2. schválilo převod výsledku hospodaření za rok 2020 ve schvalovacím řízení na účet 

nerozděleného zisku (ztráty) minulých let v celkové výši 22.276.160,21 Kč 

 

188/15/2021/ZMS 

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

     Slatiňany na rok 2021 v příjmové části na 81.994.378,16 Kč (dorovnáno financováním  

     příjmů 31.094.428,98 Kč) a ve výdajové části 111.548.907,14 Kč (dorovnáno  



     financováním výdajů 1.539.900,- Kč) ve znění zprávy č. 8/15. 

2.  vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7. schválené  

     usnesením RM 91/2021 ze dne 12. 4. 2021, rozpočtové opatření č. 8 schválené  

     usnesením RM 92/2021 ze dne 26. 4. 2021, rozpočtové opatření č. 9. schválené  

     usnesením RM 93/2021 ze dne   3. 5. 2021, rozpočtové opatření č. 10. schválené  

     usnesením RM 94/2021 ze dne 10. 5. 2021, rozpočtové opatření č. 11. schválené  

     usnesením RM 95/2021 ze dne 31. 5. 2021 a rozpočtové opatření č. 12. schválené  

     usnesením RM 96/2021 ze dne 14. 6. 2021. 

 

189/15/2021/ZMS 

schválilo dle § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uvolněnému členu zastupitelstva 

poskytování příspěvků na stravování, na podporu zdravotních, kulturních a sportovních 

aktivit, na rekreaci a při významném životním výročí za stejných podmínek jako 

zaměstnancům obce ve znění zprávy č. 9/15 

 

190/15/2021/ZMS 

zrušilo usnesení č. 138/12/2016/ZMS ze dne 19. září 2016 ve znění zprávy č. 10/15 
 

191/15/2021/ZMS 

schválilo záměr směny pozemků p. č. 359 o výměře 369 m2 a pozemku p. č. 389/5 o výměře 

60 m2 vše v katastrálním území Škrovád, ve vlastnictví města Slatiňany,  T. G. Masaryka 36, 

53821 Slatiňany, IČ 00270920 za pozemek p. č. 306/2 o výměře 1118 m2 v katastrálním 

území Škrovád, ve vlastnictví FD s doplatkem rozdílu cen stanovených znaleckým posudkem, 

ve znění zprávy č. 11/15 

 

192/15/2021/ZMS 

neschválilo koupi chaty č. ev. 49 v kat. území Kunčí JN, ve znění zprávy č.12/15 

 

193/15/2021/ZMS 

pověřilo starostu MVDr. Ivana Jeníka k jednání s Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, lesní správou Nasavrky o koupi části pozemkové 

parcely č.  604/1 v k. ú. Slatiňany o výměře cca 133 m 2 a na něm umístěného „Kočičího 

hrádku“ ve znění zprávy č. 13/15 

 

194/15/2021/ZMS 

schválilo záměr převodu vkladem do akciové společnosti kanalizace ulice „Na Říšti“ vedené 

v majetku města pod inv. č. 10011333 ve znění zprávy č. 14/15 

 

195/15/2021/ZMS 

1. zrušilo usnesení č. 176/14/2021/ZMS ze dne 7 . dubna 2021 ve znění zprávy č. 15/15 

2.  schválilo záměr směny pozemku p. č. 594/3 o výměře 425 m2 a část pozemkové parcely   

 č. 594/1 o výměře 482 m2 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 m2, část parcely č.  551/1 o výměře 477 m2, část parcely  

č. 565/2 o výměře 19 m2, část parcely č. 564/2 o výměře 180 m2, část parcely č. 592/3  

 o výměře 23 m2, část parcely č. 592/2 o výměře 11 m2, 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. 15/15 

 

196/15/2021/ZMS 



neschválilo záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města Slatiňany v chatové oblasti „Borek“ 

v katastrálním území Kunčí, ve znění zprávy č. 16/15 

 

197/15/2021/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 kanalizace 

vybudované na pozemkových parcelách č. 113/17, 113/18, 113/19, 113/12, 113/20 

v katastrálním území Škrovád a p.p.č.665/4 v k. ú Slatiňany ve znění zprávy č. 17/15 

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 kanalizace vybudované na pozemkových parcelách č. 113/17, 113/18, 

113/19, 113/12, 113/20 v katastrálním území Škrovád a p.p.č.665/4 v k. ú Slatiňany ve 

znění zprávy č. 17/15 

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 250.000 Kč do společnosti Vodovody  

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

zprávy č. 17/15 

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 250.000,- Kč do 

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

 IČ 48171590 ve znění zprávy č. 17/15 

 

198/15/2021/ZMS 

se zavázalo zahrnout do rozpočtu města Slatiňany pro rok 2022 částku 1.280.000,- Kč  

na dokončení stavby nového veřejného osvětlení v ul. Švermova, Slatiňany ve znění zprávy  

č. 18/15 

 

 

 

            

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 

 


