
 

Usnesení č. 18/2021 

z 18. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 15. prosince 2021 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

280/18/2021/ZMS 

schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy 1/18 

 

281/18/2021/ZMS 

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

2/18 

 

282/18/2021/ZMS 

schválilo příděl do sociálního fondu města Slatiňany na rok 2022 ve výši 4% z objemu 

rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků ve znění zprávy č. 4/18 

 

283/18/2021/ZMS 

1. schválilo schodkový rozpočet města Slatiňany na rok 2022 v příjmové části 77 889 900,-Kč  

dorovnáno financováním příjmů 18 952 900 Kč a ve výdajové části 96 842 800 Kč ve znění 

zprávy č.5/18 

2.  schválilo střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024 ve znění zprávy č.5 /18 

3.  schválilo rozpočet na r. 2022 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024  příspěvkové 

organizace Základní školy Slatiňany ve znění zprávy č. 5/18 

4.  schválilo rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024  příspěvkové 

organizace Základní umělecká škola Slatiňany ve znění zprávy č. 5/18 

5.  schválilo rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024  příspěvkové 

organizace Mateřské školy Slatiňany ve znění zprávy č. 5/18 

6.  schválilo rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024  příspěvkové 

organizace Školní jídelna Slatiňany ve znění zprávy č. 5/18 

 

284/18/2021/ZMS 

schválilo poskytnutí mimořádné odměny neuvolněnému členu zastupitelstva Ing. Janu 

Brůžkovi ve výši dvojnásobku maximální výše odměny za výkon jím zastávané funkce. 

Odměna se poskytuje za mimořádné úsilí při tvorbě nového územního plánu města Slatiňany  

a přípravě k jeho projednání ve znění zprávy č.6/18 

 

285/18/2021/ZMS 

vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 14. schválené usnesením RM 99/2021 ze dne  28. 6. 

2021, rozpočtové opatření č. 15 schválené usnesením RM 100/2021 ze dne 7. 7.  2021, 

rozpočtové opatření č. 16. schválené usnesením RM 101/2021 ze dne 2. 8. 2021, rozpočtové 

opatření č. 17. schválené usnesením RM 103/2021 ze dne 30. 8. 2021,  rozpočtové opatření 

č. 18. schválené usnesením RM 104/2021 ze dne 1. 9. 2021, rozpočtové opatření č. 19. 

schválené usnesením RM 105/2021 ze dne 13. 9. 2021, rozpočtové opatření č. 20. schválené 

usnesením RM 107/2021 ze dne 4. 10. 2021, rozpočtové opatření č. 21. schválené starostou ze 

dne 13. 10. 2021, rozpočtové opatření č. 22. schválené usnesením RM 108/2021 ze dne 18. 10. 

2021, rozpočtové  opatření č. 23. schválené usnesením RM 109/2021 ze dne 25. 10. 2021, 

rozpočtové  opatření č. 24. schválené usnesením RM 110/2021 ze dne 8. 11. 2021, 

rozpočtové opatření č. 25. schválené usnesením RM 111/2021 ze dne 22. 11. 2021  



a rozpočtové opatření č. 26. schválené usnesením RM 113/2021 ze dne 6. 12. 2021 

 

286/18/2021/ZMS 

schválilo směnnou smlouvu na pozemek p. č. 359 o výměře 369 m2 a pozemek 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, ve znění zprávy č. 8/18 

 

287/18/2021/ZMS 

schválilo koupi pozemkové parcely č. 86/19, ostatní plocha, o výměře  869 m2,v kat. území 

Škrovád od společnosti Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 421 96 451 ve znění zprávy č. 9/18 

 

288/18/2021/ZMS 

schválilo uzavření dodatku č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Slatiňany, T. G. Masaryka 

136, 538 21 Slatiňany, IČ 75016460 ve znění zprávy č. 10/18 

 

289/18/2021/ZMS 

schválilo přípravu změny podmínek prodeje bytových jednotek čp. 832 až 835 Staré náměstí 

Slatiňany 

 

290/18/2021/ZMS 

schválilo koupi pozemkové parc. č. 86/47 o výměře 23 m2 v kat. území Škrovád od manželů K 

za celkovou cenu 1,- Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti (správní poplatek za vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí), ve znění zprávy č. 12/18 

 

291/18/2021/ZMS 

neschválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 196/1 o výměře 25 m2 v kat. území 

Kunčí, ve znění zprávy č. 13/18 

 

 

 

 

            

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 

 


