
 

Usnesení č. 21/2022 

z 21. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 15. června 2022 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

312/21/2022/ZMS 

schválilo program 21. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy 1/21 

 

313/21/2022/ZMS 

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

č. 2/21 

 

314/21/2022/ZMS 

schválilo „Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Slatiňany“ ve znění zprávy  

č. 3/21 

 

315/21/2022/ZMS 

1. schválilo účetní závěrku za rok 2021 

2. schválilo převod výsledku hospodaření za rok 2021 ve schvalovacím řízení na účet 

nerozděleného zisku (ztráty) minulých let v celkové výši 29.578.065,45 Kč 

 

316/21/2022/ZMS 

1. schválilo závěrečný účet města Slatiňany za rok 2021 a všechny doplňující finanční 

informace k závěrečnému účtu za rok 2021 (hospodaření města za rok 2021). 

2. 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  

      2021, které bylo provedeno pracovníky finančního odboru Krajského úřadu  

      Pardubického kraje 

  b) souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, ve znění zprávy č. 5/21 

 

317/21/2022/ZMS 

schválilo odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic 

města Slatiňany v celkové výši 2 001 002,78 Kč ve znění zprávy č. 6/21 

 

318/21/2022/ZMS 

1. schválilo 14. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2022 

v příjmové části na 83.358.139,37 Kč (dorovnáno financováním příjmů 48.362.064,06 Kč) 

a ve výdajové části 109.546.503,43 Kč (dorovnáno financováním výdajů 22.173.700,-)  

 ve znění zprávy č. 7/21. 

2.  vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8. schválené usnesením RM 124/2022 ze dne  

 21. 3. 2022, rozpočtové opatření č. 9 schválené usnesením RM 126/2022 ze dne 11. 4. 

2022, rozpočtové opatření č. 10. schválené usnesením RM 127/2022 ze dne 25.4. 2022, 

rozpočtové opatření č. 11. schválené usnesením RM 128/2022 ze dne 9. 5. 2022, 

rozpočtové opatření č. 12. schválené usnesením RM 129/2022 ze dne 23. 5. 2022  

 a rozpočtové opatření č. 13. schválené usnesením RM 130/2022 ze dne 6. 6. 2022 

 

319/21/2022/ZMS 

1. schválilo záměr postupu převodu majetku SK Spartak z.s. Slatiňany do vlastnictví Města 

Slatiňany ve znění zprávy č. 8/21. 



2. schválilo přípravu založení společnosti s ručením omezeným Města Slatiňany ve znění 

zprávy č. 8/21. 

 

320/21/2022/ZMS 

1. zrušilo usnesení č. 93/6/2019/ZMS ze dne 24. září 2019 ve znění zprávy č.  9/21 

2. zrušilo usnesení č. 224/21/2018/ZMS ze dne 11. dubna 2018 ve znění zprávy č. 9/21 

 

321/21/2022/ZMS 

schválilo záměr směny pozemků p. č. 478/2 o výměře 72 m2  a část pozemku p.č. 478/1 o 

výměře 34  m2 v katastrálním území Slatiňany, ve vlastnictví města Slatiňany, T. G. Masaryka 

36, 53821 Slatiňany, IČ 00270920 za část pozemkové parcely č. 472/3 o výměře 89 m2 a část 

pozemkové parcely st. č. 167 o výměře 17 m2 v katastrálním území Slatiňany, ve vlastnictví 

SJM MB a VB, ve znění zprávy č. 10/21 

 

322/21/2022/ZMS 

1. neschválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 474/3 o výměře cca 816 m2  

 v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 11/21  

2.  neschválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 703 o výměře cca 524 m2 v kat. území 

Slatiňany, ve znění zprávy č. 11/21 

 

323/21/2022/ZMS 

1. vzalo na vědomí výsledek ankety o prodeji bytových jednotek čp. 832 až 835 Staré 

náměstí Slatiňany ve znění zprávy č. 12/21 

2. rozhodlo, že prodej bytových jednotek čp. 832 až 835 Staré náměstí Slatiňany proběhne až 

v konečném termínu prodeje, tedy v roce 2024 ve znění zprávy č. 12/21 

 

324/21/2022/ZMS 

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

556, 538 21 Slatiňany, IČ 15054861 ve výši 55.000,- Kč za podmínky schválení 

příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 13/21  

2. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Sportovními kluby Spartak Slatiňany, 

z.s. Smetanovo nábřeží 556, 538 21 Slatiňany, IČ 15054861 za podmínky schválení 

příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 13/21 

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

Slatiňany, IČ 00864544 ve výši 30.000,- Kč za podmínky schválení příslušného 

rozpočtového opatření ve znění zprávy č.13/21 

4. 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. 13/21 

5. schválilo přidělení dotace Národopisnému souboru Formani Slatiňany, z.s., Lexova 2164, 

530 02 Pardubice, IČ 26667118 ve výši 10.000,- Kč za podmínky schválení příslušného 

rozpočtového opatření ve znění zprávy 13/21 

6. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Národopisným souborem Formani, z.s.,  

Lexova 2164, 530 02 Pardubice, IČ 26667118 za podmínky schválení příslušného 

rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 13/21 

7. schválilo přidělení dotace Českému rybářskému svazu MO Slatiňany, Wolkerova 677, 538 

21 Slatiňany, IČ 15052109 ve výši 5.000,- Kč za podmínky schválení příslušného 

rozpočtového opatření ve znění zprávy č.13/21 

8. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Českým rybářským svazem MO 

Slatiňany, Wolkerova 677, 538 21 Slatiňany, IČ 15052109 za podmínky schválení 

příslušného rozpočtového opatření ve znění zprávy č. 13/21 



9. neschválilo přidělení dotace Oblastní charitě Chrudim, Školní náměstí 56, 53701 Chrudim, 

IČ 43498485 ve znění zprávy č. 13/21 

10. neschválilo přidělení dotace VČELCE sociální služby o.p.s., Pivovarská 170/3, 266 01 

Beroun, IČ 24732915 ve znění zprávy č. 13/21 

 

325/21/2022/ZMS 

schválilo: 

1. návrh stanov pro založení  Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům čp. 822, Staré 

náměstí, 538 21 Slatiňany  ve znění zprávy č. 14/21.  

2. vznik Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům čp. 822, Staré náměstí, 538 21 

Slatiňany zápisem do veřejného rejstříku společenství vlastníků ve znění zprávy č. 14/21. 

3. návrh stanov pro založení Společenství vlastníků jednotek pro bytové domy čp. 823, 824  

a 825, Staré náměstí, 538 21 Slatiňany  ve znění zprávy č. 14/21.  

4. vznik Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům čp. 823, 824 a 825 Staré náměstí, 

538 21 Slatiňany zápisem do veřejného rejstříku společenství vlastníků ve znění zprávy  

č. 14/21 

 

326/21/2022/ZMS 

schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemkové parc. č. 179/32 o výměře 22 m2 

v kat. území Slatiňany společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, za celkovou cenu 30 470,- Kč a náklady spojené 

s převodem nemovitostí (správní poplatek za vklad vlastnického práva do veřejného seznamu) 

ve znění zprávy č. 15/21 za podmínky uzavření smlouvy na koupi pozemku parc. č. 832  

o výměře 95 m2 v kat. území Slatiňany od společnosti ČEZ za stejnou jednotkou cenu za m2 

 

327/21/2022/ZMS 

neschválilo koupi chaty č. ev. 110 v kat. území Kunčí z vlastnictví paní AK, ve znění zprávy 

č. 16/21 

 

328/21/2022/ZMS 

schválilo znění souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemkům p.č. 444/3, 

p.č. 484/2 a p.č. 494 v k.ú. Kunčí, ve znění zprávy č. 17/21 

 

329/21/2022/ZMS 

schválilo: 

1. směnu 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. 18/21  

2. uzavření směnné smlouvy o směně 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. 18/21 

 



330/21/2022/ZMS 

zrušilo usnesení č. 208/16/2021/ZMS 2. schválení závazku dofinancování spoluúčasti 

v případě získání dotace  předpokládané výši 4.810.000 Kč (tj. 30% nákladů akce) 

 

331/21/2022/ZMS 

schválilo finanční závazek na rekonstrukci atletické dráhy dofinancováním spoluúčasti 

z rozpočtu města Slatiňany v případně získání dotace dle vypsaných podmínek a to do 

maximální výše 30% předpokládaných nákladů akce 

 

 

 

 

        

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 


