
 

Usnesení č. 22/2022 

ze 22. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 24. srpna 2022 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

332/22/2022/ZMS 

schválilo program 22. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 1/22 

 

333/22/2022/ZMS 

1.  schválilo poskytnutí půjčky na rozšíření a zvelebení bytového fondu z prostředků 

 Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany paní AB ve výši 60 000,- Kč na výměnu  

     kondenzačního kotle, s dobou splatnosti na 5 let a úrokem 4% ve znění zprávy č. 2//22 

2.  schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města 

 Slatiňany s p. AB na výměnu kondenzačního kotle ve znění zprávy č. 2/22 

3.  schválilo uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti a zrušení  

    předkupního práva k nemovitosti s p. AB ve znění zprávy č. 2/22 

 

334/22/2022/ZMS 

1. schvaluje vypracování územní studie pro lokalitu 44/R v Trpišově, která nahradí 

 regulační plán v této lokalitě 

2.  odkládá projednání zrušení regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově ke dni 

 nabytí platnosti územní studie pro tuto lokalitu 

 

335/22/2022/ZMS 

1.  schválilo 21. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2022 

 v příjmové části na 84.798.958,13 Kč (dorovnáno financováním  

     příjmů 50.135.437,95 Kč) a ve výdajové části 112.760.696,08 Kč (dorovnáno  

     financováním výdajů 22.173.700,- Kč) ve znění zprávy č. 4/22 

2.  vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 15. schválené  

     usnesením RM 131/2022 ze dne 15. 7. 2022, rozpočtové opatření č. 16 schválené  

     usnesením RM 132/2022 ze dne 20. 6. 2022, rozpočtové opatření č. 17. schválené  

     usnesením RM 134/2022 ze dne 7. 7. 2022, rozpočtové opatření č. 18. schválené  

     usnesením RM 135/2022 ze dne 25. 7. 2022, rozpočtové opatření č. 19. schválené  

    usnesením RM 136/2022 ze dne 1. 8. 2022 a rozpočtové opatření č. 20. schválené  

     usnesením RM 138/2022 ze dne 15. 8. 2022 

 

336/22/2022/ZMS 

nesouhlasí s převodem části silnice I/37 do vlastnictví města Slatiňany ve znění  

zprávy č. 5/22 

 

337/22/2022/ZMS 

1.  zrušilo usnesení č. 317/21/2022/ZMS ze dne 15. 6. 2022 ve znění zprávy č. 6/22 

2. schválilo odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených 

 investic města Slatiňany v celkové výši 2 309 804,39 Kč ve znění zprávy č.6/22 

 

338/22/2022/ZMS 

1. schválilo  směnu pozemku p. č. 478/2 o výměře 106 m2  v katastrálním území Slatiňany, 

který vznikl sloučením pozemku p. č. 478/2  (72 m2)  a části pozemku p. č. 478/1 (34 m2), 



vzniklé na základě geometrického plánu vyhotoveného dne 04.04. 2022 pod č. 1626-

016/2022, ve vlastnictví města Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany, IČ 

00270920 za pozemkovou parcelu č. 472/5 o výměře 106 m2 vzniklé sloučením části 

z pozemku p. č. 472/3 (oddělením 89 m2) a z části pozemku p.č. st. 167 (oddělením 17 

m2), na základě geometrického plánu vyhotoveného dne 04.04. 2022 pod č. 1626-016/2022 

v katastrálním území Slatiňany, ve vlastnictví SJM MB a VB, ve znění zprávy č. 7/22, 

2. schválilo uzavření směnné smlouvy o směně pozemku p. č. 478/2 o výměře 106 m2  v 

katastrálním území Slatiňany, který vznikl sloučením pozemku p. č. 478/2   

(72 m2)  a části pozemku p. č. 478/1 (34 m2), vzniklé na základě geometrického plánu 

vyhotoveného dne 04.04. 2022 pod č. 1626-016/2022, ve vlastnictví města Slatiňany,  

 T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany, IČ 00270920 za pozemkovou parcelu č. 472/5 o 

výměře 106 m2 vzniklé sloučením části z pozemku p. č. 472/3 (oddělením 89 m2) a z části 

pozemku p.č. st. 167 (oddělením 17 m2), na základě geometrického plánu vyhotoveného 

dne 04.04. 2022 pod č. 1626-016/2022 v katastrálním území Slatiňany, ve vlastnictví SJM 

MB a VB ve znění zprávy č. 7/22 

 

339/22/2022/ZMS 

schválilo záměr směny pozemku p. č. 385/10 o výměře 339 m2 v katastrálním území Trpišov 

ve vlastnictví města Slatiňany za část pozemku p.č. 105/3 o výměře cca 48 m2 a pozemek p.č. 

499/3 o výměře 59 m2, oba v k.ú. Trpišov, oba spravuje AK Holding, svěřenecký fond, 

správce pan Aleš Kyncl, bytem Trpišov 108, 538 21 Slatiňany, s doplatkem rozdílu cen 

stanovených znaleckým posudkem ve znění zprávy č. 8/22 

 

340/22/2022/ZMS 

1. pověřuje radu města zpracováním a vydáním statutu Sadů města Slatiňany.   

2. pověřuje Výbor ŽP přípravou návrhu harmonogramu prací k přechodu na nový systém 

péče o sady města Slatiňany   

3. pověřuje výbor pro ŽP přípravou návrhu podkladů do rozpočtu města na rok 2023 

k zabezpečení nového systému péče o sady města Slatiňany  

 

 

 

            

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 

 


