
 

Usnesení č. 16/2021 

ze 16. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 22. září 2021 

 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

199/16/2021/ZMS 

schválilo rozšířený program 16. zasedání zastupitelstva města Slatiňany o bod č. 9. Stanovy 

svazku obcí „Mikroregion Chrudimsko“ ve znění zprávy č. 1/16 

 

200/16/2021/ZMS 

neschválilo koupi chaty č. ev. 108 v kat. území Kunčí z vlastnictví paní ES, ve znění zprávy 

č. 2/16 

 

201/16/2021/ZMS 

neschválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 335/1 o výměře 80 m2 v kat. území 

Škrovád, ve znění zprávy č. 3/16 

 

202/16/2021/ZMS 

schválilo koupi pozemkových parcel č. 116/17, 116/42, 116/59, 116/60, 116/63, 119/7 v kat. 

území Škrovád, včetně obslužné komunikace od společnosti REAL TRADE Chrudim, spol. 

s.r.o. v likvidaci, Novoměstská č.p. 960, Chrudim za celkovou cenu 1,- Kč ve znění  

zprávy č. 4/16 

 

203/16/2021/ZMS 

vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. MěÚSl/06/2021/ZAS, o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství, účinnou od 1. 1. 2022, kterou se zároveň zrušuje 

Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, 

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

města, ve znění zprávy č. 5/16 

 

204/16/2021/ZMS 

vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. MěÚSl/07/2021/ZAS o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, účinnou od 1. 1. 2022, kterou se 

zároveň zrušuje Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č.3/2019 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, ve znění zprávy č. 6/16 

 

205/16/2021/ZMS 

schválilo účast ve výběrovém řízení a koupi pozemkové parc. č. 86/19 o výměře 869 m2 v kat. 

území Škrovád od Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, 500 08 

Hradec Králové za cenu 74.000.,- Kč, ve znění zprávy č. 7/16 

 

206/16/2021/ZMS 

schválilo záměr směny části pozemkové parcely č. 10/8 o výměře 2 m2 v kat. území 

Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/16  

 



207/16/2021/ZMS 

projednalo bez výhrad Stanovy svazku obcí „Mikroregion Chrudimsko“ ve znění  

zprávy č. 9/16 

 

208/16/2021/ZMS 

1. schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci atletického oválu k Národní agentuře 

Praha, IČ: 07460121, se sídlem Českomoravská 2420/15, Praha 9 

2. schválilo závazek dofinancování spoluúčast v případě získání dotace v předpokládané výši 

4.810.000 Kč. (tj. 30% nákladů akce) 

 

 

 

 

 

            

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 


