Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo ve středu 15.6.2016 od 18,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ
Přítomno: 13
zastupitelů (viz. prezenční listina)
Nepřítomni : 2
zastupitelé (omluveni MUDr. Soviar, Lubomír Vymazal )
od 18:50 omluvena ze zdravotních důvodů Jana Stachová
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18,00 hodin starostou obce panem Ondřejem
Mikmekem. Pan Mikmek pozdravil přítomné zastupitele a občany. Konstatoval, že zasedání
bylo řádně svoláno a tato informace podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Slatinice zveřejněna po dobu nejméně 7 dní.
Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 13 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15-ti všech členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné podle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Ing. Petr Tomeček a Ing. Michal Sedlák.
Zápisem byla pověřena paní Dana Jahnová.
Do návrhové komise byli určeni pan Jiří Ambros a Mgr. Radim Koutný.
Zápis z minulého zasedání byl po projednání oběma ověřovateli podepsán a je tedy pokládán
za schválený.
Následně seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněné na úřední desce.
Návrh programu:
1. Kontrola usnesení
2. Provozování vodovodů a kanalizací obce Slatinice od roku 2017
3. Převody nemovitostí
4. Návrh na pořízení změny ÚP obce Slatinice č. 1/2016
5. Závěrečný účet za rok 2015
6. Schválení účetní závěrky za rok 2015
7. Diskuze, různé
Před hlasováním byla dána přítomným možnost vyjádřit se k navrhovanému programu.
Návrh usnesení č.:81/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Provozování vodovodů a kanalizací obce Slatinice od roku 2017
3. Převody nemovitostí
4. Návrh na pořízení změny ÚP obce Slatinice č. 1/2016
5. Závěrečný účet za rok 2015
6. Schválení účetní závěrky za rok 2015
7. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro13 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 81/9:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Provozování vodovodů a kanalizací obce Slatinice od roku 2017
3. Převody nemovitostí
4. Návrh na pořízení změny ÚP obce Slatinice č. 1/2016
5. Závěrečný účet za rok 2015
6. Schválení účetní závěrky za rok 2015
7. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0

Bod č. 1 – Kontrola usnesení
Usnesení č. 76/8
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 1/2016/DO spolku Sportovní klub Slatinice, z.s..
Smlouva byla podepsána oběma stranami a již se plní.
Usnesení č. 77/8
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č.2/2016/DO spolku Myslivecký spolek Slatinice.
Smlouva byla podepsána oběma stranami a již se plní.
Usnesení č. 78/8
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemků a částí pozemků: pozemek par.č.
130/3 o celkové výměře 5037 m², část pozemku par.č. 102 (cca 35 m²), část pozemku
par.č. 101 (cca 35 m²), část pozemku par.č. 125/1 (cca 15 m²), část pozemku par.č. 130/4
(cca 31 m²) v k.ú. Lípy a to za cenu do 100,- Kč za m² a pověřuje starostu obce pana
Ondřeje Mikmeka zadáním vypracování GP, zadáním vypracování kupních smluv a
jejich následným podpisem.
Na úkolu se pracuje.
Usnesení č. 79/8
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup částí pozemků: část pozemku par.č. 993/2
(cca 15 m²), část pozemku par.č. 993/1 (cca 20 m²), část pozemku par.č. 992/2 (cca 35
m²), část pozemku par.č. 992/1 (cca 55 m²), část pozemku par.č. 1033 (cca 160 m²), část
pozemku par.č. 1035 (cca 140 m²), část pozemku par.č. 1036 (cca 60 m²), část pozemku
par.č. 1037 (cca 54 m²), část pozemku par.č. 1038 (cca 50 m²) v k.ú. Slatinky a to za cenu
do 100,- Kč za m² a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka zadáním
vypracování GP, zadáním vypracování kupních smluv a jejich následným podpisem.
Úkol trvá.
Usnesení č. 80/8
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje dotaci do výše 250 000,- Kč včetně DPH
na projekt Rekonstrukce plochy pro tenis a další sporty v areálu SK Slatinice, na
pozemku par.č. 645/1 v k.ú. Slatinice na Hané, v majetku obce Slatinice,

spolufinancovaného z MŠMT a pověřuje starostu obce Ondřeje Mikmeka spoluprací na
přípravě tohoto projektu a veškerou nezbytnou podporou této dotační akce.
Úkol trvá.
Byla dána možnost přítomným sdělit svá stanoviska.
Návrh usnesení č.:82/9
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:82/9
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Bod č. 2 – Provozování vodovodů a kanalizací obce Slatinice od roku 2017
Pan starosta seznámil přítomné s končící nájemní smlouvou se společností Arko Technology
a.s. na provoz našich vodovodů a kanalizací. Nastínil dvě varianty, jak by bylo možné dál od
roku 2017 postupovat. Přichází moment, kdy je potřeba se rozhodnout, jak bude probíhat v
nadcházejícím období provoz na tomto obecním majetku.
A) Vyhlášení koncesního řízení na nového nájemce/provozovatele našich vodovodů a
kanalizací na následující období od roku 2017. S podmínkou kratší doby trvání nájemní
smlouvy a možností odstoupení pro nové vedení po roce 2018 a dále. Tedy pokračovat v
trendu nastaveném od roku 2009 s možností, že se nájemcem znovu stane současný nájemce,
tedy společnost ARKO.
B) Od začátku roku 2017 převzít provozování našich sítí zpět pod obec formou předání
provozu naší firmě Služby obce Slatinice s.r.o., kdy není třeba vyhlašovat koncesní řízení, ale
zjednodušeně stačí jen schválit nájemní smlouvu a od nového roku provoz automaticky
převezme naše s.r.o. Vedení obce podporuje tuto variantu z více důvodů. Náklady na
provozování budou pod přímým dohledem a kontrolou. Zpětná možnost obnovy
infrastrukturního majetku. Zvýšení zaměstnanosti v obci. Úspora finančních prostředků na
koncesní řízení a další. Prakticky to sice bude znamenat ještě více práce a problémů, ale
vedení obce věří, že tato cesta má smysl. Předběžný návrh rozpočtu provozování vychází z
kalkulací současného provozovatele a nepředpokládá nákladové výkyvy, které by mohly vést
ke skokovému zdražování služeb. K zajištění řádného provozování je počítáno se zřízením
nových pracovních míst v s.r.o.
Pan starosta podotkl, že v obou variantách se nepředpokládá se snížením cen za vodné a
stočné, ale spíše k jejich teoretickému navýšení v souvislosti s připravovanou změnou zákonů,
kdy zřejmě dojde k navýšení odvodu státu za čerpanou vodu z našich zdrojů. Dále se počítá s
realizací projektu nového vodovodu a tím pádem bude třeba hledat finanční prostředky na
spolufinancování a splátky úvěru. Uvedl, že tento postup neznamená nespokojenost se
současným provozovatelem, tedy společností Arko Technology a.s., ale naopak, provoz na
našich vodovodech a kanalizacích provádí velmi svědomitě a odborně. Možnost provozovat

tyto sítě s.r.o. se však jeví jako vhodnější a snad i ekonomicky výhodnější, jak potvrzují
mnohé obce, které zvolili podobnou cestu. Důležité je si uvědomit, že pokud by varianta B z
jakéhokoli důvodu nevyhovovala, může být kdykoli koncesní řízení vyhlášeno a provoz
předán soukromé firmě, tak jako ve variantě A.
Byla dána možnost přítomným sdělit svá stanoviska.
Pan Žouželka se zmínil, že to vypadá sice dobře převzít do provozování majetek, ale s tím je
spojena spousta problémů jak finančních tak provozních např. odečty, účetní, opravy,
okamžité odstranění havárií, kontrola ČOV a vodního zdroje. Je proti, aby infrastrukturu
provozovala s.r.o.
Paní Zejdová uvedla, že pokud má dojít ke změně, bylo by potřeba doložit podrobnou
analýzu, která bude obsahovat charakter majetku a jeho hodnotu, výši opotřebení,
předpokládané investice na obnovu, mzdy, nájemní smlouvu a ostatní náklady, které jsou
potřebné pro vyhodnocení a posouzení stavu a tím ke správnému rozhodnutí. Varianta, že
pokud to nebude v s.r.o. fungovat, tak se vyhlásí koncesní řízení není vhodná už z důvodu
ztráty.
Pan Šolc uvedl, že v minulosti už obec vodovod a kanalizaci provozovala, doba pokročila a
bylo by vhodné konkretizovat kolik bude zaměstnanců, kdo bude odpovědná osoba, náklady
atd.
Pan Mikmek uvedl, že smlouva o provozování infrastrukturního majetku je přístupná všem na
internetu. S panem místostarostou si objeli několik obcí, které si provozují sami a všichni
starostové se přiklonili ke způsobu B. Počítá se se zřízením minimálně 2 pracovních míst,
místa administrativy a mnoho práce budou vykonávat odborné firmy.
Pan Šolc se dotázal, že by bylo vhodné uvést kolik budou stát ty externí firmy a co přesně
budou vykonávat. V případě, že s.r.o. vytvoří pracovní místa a přijme zaměstnance tak ta
cesta zpět k pronájmu už bude těžká.
Pan Žouželka věří, že společnost ARKO a.s. je schopna opět získat dotaci na rekonstrukci
vodovodu a myslí si, že i nadále by chtěla infrastrukturu provozovat.
Pan Mikmek odpověděl, že se v koncesním řízení může stát, že i když se společnost ARKO
přihlásí do řízení, tak nemusí vyhrát.
Pak Mikmek se dotázal paní Zejdové, zda by mohla tu analýzu vypracovat. Paní Zejdová
odpověděla, že na to nemá čas, ale zeptá se kolegu.
Pan Žouželka uvedl, že vzniknou i finanční náklady s uzavíráním nových smluv a se zřízením
dispečinku.
Pan Mikmek podotkl, že ve smlouvách problém není, právně se vytvoří jedna a ostatní se
budou přepisovat. Klidně se může o tomto bodu jednat a rozhodovat až v září na dalším
zastupitelstvu, ale nepředpokládá, že lze koncesní řízení stihnout do 3 měsíců.
Pan Ambros uvedl, že obec si infrastrukturu provozovala sama za zcela jiných podmínek,
nebylo povoleno vydělávat, zato dnes je zcela opačný případ a vlastník infrastrukturního
majetku má povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu.
Pan Sedlák se dotázal, zda by nám analýzu neposkytla ta obec, která již infrastrukturu
provozuje a porovnala by se vstupní data.
Pan Tomeček se zmínil o tom, že se již několikrát řešily technické problémy vodovodu, ČOV
i vodního zdroje. Např. vyplavování bakterií z ČOV při větších deštích, dešťová voda teče do
splaškové, kapacita připojení nových RD na ČOV, výměna vodoměrů. Toto jsou problémy,
které je nutné řešit. K dispozici je velice málo vstupních údajů. Souhlasí, že pokud se
provozování nevyzkouší, tak se nezjistí, jestli se to zvládne nebo ne. Navrhuje svolat na tento
bod mimořádné zastupitelstvo.
Pan Mikmek uvedl, že hlavní problém byl na řadu splaškové kanalizace, byly tam díry a
spodní voda vnikala přímo do kanalizace. Toto ARKO vyřešilo, díry zalepilo. Problém
s kapacitou ČOV je ten, že je nedostatečná k počtu obyvatel. Plánuje se velká výstavba RD a
tuto situaci bude nutné řešit. Dále chybí lapol v restauraci na Figleně a ve vinném sklípku u
kostela, ale věří, že se letos podaří vyřešit i tento problém.

Ke schválení tohoto bodu nedošlo. Bude projednán na dalším nebo mimořádném zasedání.
Paní zastupitelka Jana Stachová se ze zdravotních důvodů omluvila a v 18:50 opustila
zasedání.
Bod č. 3 – Převody nemovitostí
V tomto bodě se projednával prodej pozemků a částí pozemků v k.ú. Slatinice na Hané. V
jednom případě jde o záměr prodat část pozemku pod bývalou skládkou na parcele 381/2 v
k.ú. Slatinice na Hané na čemž jsme se dohodli na jednom z minulých zastupitelstvech. V
druhém na základě žádosti majitelů sousední chaty prodat část pozemku 351/2 v k.ú. Slatinice
na Hané. Tato část pozemku je uvnitř jejich oplocené zahrady a historicky jej užívají.
Na základě vyvěšených záměrů byly doručeny nabídky v uzavřených obálkách s nápisem
neotvírat.
Otevírání obálek:
nabídka p.č. 381/2 cca 250m2 cena 155,- Kč manželé Kurucovi
nabídka p.č. 351/2

59m2 cena 100,- Kč Jana Grohmannová

Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č.:83/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 381/2 o celkové výměře
do 250 m² za cenu 155,- Kč, kupujícímu: manželé Kurucovi a pověřuje starostu obce pana
Ondřeje Mikmeka zadáním vypracování GP, zadáním kupních smluv a jejím následným
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Bylo konstatováno, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:83/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 381/2 o celkové
výměře do 250 m² za cenu 155,- Kč, kupujícímu: manželé Kurucovi a pověřuje starostu
obce pana Ondřeje Mikmeka zadáním vypracování GP, zadáním kupních smluv a jejím
následným podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh usnesení č.:84/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 351/2 o celkové výměře
do 59 m² za cenu 100,- Kč, kupujícímu: Jana Grohmannová a pověřuje starostu obce pana
Ondřeje Mikmeka zadáním vypracování GP, zadáním kupních smluv a jejím následným
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Bylo konstatováno, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:84/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 351/2 o celkové
výměře do 59 m² za cenu 100,- Kč, kupujícímu: Jana Grohmannová a pověřuje starostu

obce pana Ondřeje Mikmeka zadáním vypracování GP, zadáním kupních smluv a jejím
následným podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Bod č. 4 – Návrh na pořízení změny ÚP obce Slatinice č.1/2016
Tento bod se týká projednání možnosti pořízení změny ÚP č.1/2016. Jednalo by se o změnu
týkající se hlavně zařazení vodní plochy na toku Slatinky do veřejněprospěšných staveb, tak
aby bylo možné prosadit stavební povolení k této stavbě, která bude sloužit nejen jako
protipovodňové opatření, ale také jako objekt k udržování vody v krajině. Jedná se o vodní
plochu vyznačenou v ÚP nad ulicí "V Chajdách".
Dále zrušení plochy rezervy pro OL (občanské vybavení lázeňství) v prostoru mezi bývalým
koupalištěm a zástavbou směrem na sever, změnu plochy části farní zahrady těsně sousedící s
LD Balnea, kde chtějí lázně rozšířit svůj balnea provoz. Změnu trasování obchvatu pokud
bude nová trasa krajem schválena.
Velmi důležitou změnou, nezbytnou pro další aktivity v k.ú. Lípy bude zařazení nově získané
plochy katastrálního území do občanské vybavenosti pro sportoviště v Lípách.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č.:85/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje záměr pořídit změnu ÚP Obce Slatinice č.1/2016 a
pověřuje starostu a místostarostu obce přípravou a zahájením jednání s příslušnými orgány
státní správy.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Bylo konstatováno, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.: 85/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje záměr pořídit změnu ÚP Obce Slatinice č.1/2016
a pověřuje starostu a místostarostu obce přípravou a zahájením jednání s příslušnými
orgány státní správy.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Bod č. 5 – Závěrečný účet za rok 2015
Obec Slatinice zpracovala závěrečný účet za rok 2015 dle §17 zákona 250/2000 sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a
výdajů v členění podle rozpočtové skladby a další údaje finančního hospodaření obce a
zřízené příspěvkové organizace. Součástí je vyúčtování finančních vztahů a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2015.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.
Kompletní zpracování závěrečného účtu včetně povinných příloh bylo také k dispozici
k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č.:86/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závěrečný účet obce Slatinice za rok 2015 se
souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:86/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závěrečný účet obce Slatinice za rok 2015 se
souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Bod č. 6 – Schválení účetní závěrky za rok 2015

·
·
·
·
·
·

Obec Slatinice v návaznosti na §4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; § 85
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek; předkládá
schvalovacímu orgánu k projednání účetní závěrku obce Slatinice za rok 2015.
Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č.
220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila
před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti a zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení
věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
K projednání účetní závěrky obce Slatinice byly zastupitelstvu obce předloženy tyto
podklady:
Účetní závěrka – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha
Inventarizační zpráva
Zpráva z interního auditu
Roční zpráva o provedení finanční kontroly
Finanční vypořádání dotací
Zpráva o přezkumu hospodaření
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č.:87/9
Zastupitelstvo obce Slatinice v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku obce Slatinice sestavenou
k 31.12.2015.
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky: Zastupitelstvo obce Slatinice ve
složení k datu 15.6.2016.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle §12 vyhlášky č.
220/2013:
Jiří Ambros
Bc. Ondřej Mikmek
Stanislav Havlíček
Radek Heckel
Mgr. Zdeňka Ševčíková
Bc. Jakub Forman
Mgr. Radim Koutný
Ing. Michal Sedlák
MUDr. Pavel Soviar
Jana Stachová
Petr Šolc
Ing. Petr Tomeček
Lubomír Vymazal

Pro,proti,zdržel se, omluven
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Omluven
Omluvena
Pro
Pro
Omluven

Odůvodnění hlasování

JUDr. Dagmar Zejdová
František Žouželka

Pro
Pro

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen, usnesení bylo přijato.
Usnesení č.: 87/9
Zastupitelstvo obce Slatinice v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku obce Slatinice sestavenou
k 31.12.2015.
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky: Zastupitelstvo obce Slatinice
ve složení k datu 15.6.2016.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle §12 vyhlášky
č. 220/2013:

Jiří Ambros
Bc. Ondřej Mikmek
Stanislav Havlíček
Radek Heckel
Mgr. Zdeňka Ševčíková
Bc. Jakub Forman
Mgr. Radim Koutný
Ing. Michal Sedlák
MUDr. Pavel Soviar
Jana Stachová
Petr Šolc
Ing. Petr Tomeček
Lubomír Vymazal
JUDr. Dagmar Zejdová
František Žouželka

Pro,proti,zdržel se,
omluven
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Omluven
Omluvena
Pro
Pro
Omluven
Pro
Pro

Odůvodnění hlasování

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Bod č. 7 – Diskuze, různé
7.1. Smlouva hřbitov
Z důvodů revize nájemních smluv a ukončování starých je nutné schválit nové nájemní
smlouvy na dalších 10 let pro hrobová místa. Podmínky ve smlouvách se nemění, upravilo se
jen minimum částí smlouvy s ohledem na změny v příslušných zákonech. Základní parametr
zůstává neměnný: 14Kč za m2 / rok.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Pan Koutný se dotázal, zda se bude hřbitov rozšiřovat.
Pan Mikmek odpověděl, že v plánu bylo rozšíření o urnovou alej, ale obavy jsou z toho, že
potom by zůstalo mnoho nevyužitých a prázdných hrobů, protože by každý raději umístil urnu
do urnové aleje. Rozšiřovat se bude až v případě nedostatku hrobových míst.
Hřbitov slouží nejenom našim obcím, ale také okolnímu Lutínu, Třebčínu a Slatinkám. Každý
rok se vynakládají prostředky spojené s údržbou hřbitova, sečení trávy apod. Plánuje se

oprava chodníků na hřbitově a tak se zastupitelů dotázal, zda by nebylo vhodné oslovit okolní
obce k nějaké možné formě spoluúčasti.
Pan Šolc a pan Ambros uvedli, že o určité spolupráci se již před lety jednalo, ale bohužel
okolní obce se odmítly na těchto nákladech podílet.
Zastupitelé se dohodli, že by se mělo zkusit znovu tyto dotčené obce oslovit.
Návrh usnesení č.:88/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa v obci
Slatinice podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č.256/2001
Sb., o pohřebnictví a pověřuje starostu obce podpisy v rámci uzavírání jednotlivých nájmů
hrobových míst.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení č.:88/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa v obci
Slatinice podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona
č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a pověřuje starostu obce podpisy v rámci uzavírání
jednotlivých nájmů hrobových míst.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

7.2. Vánoční osvětlení
Pan starosta také prodiskutoval tolik skloňovanou vánoční výzdobu obce Slatinice. Z několika
nabídek odborných firem, které se danou problematikou zabývají se nepodařilo vybrat vhodné
řešení a proto navrhl, aby úkol přijal některý ze zastupitelů z kandidátek (Sdružení
nezávislých kandidátů Patriot, Sdružení nezávislých kandidátů – za další rozvoj obcí), který
se o danou problematiku nejvíce zajímá a vybral řešení, které bude podle něj nejvíce vhodné.
Navrhuje například pana Mgr. Koutného. Dále navrhuje stanovit limit pro investici do této
výzdoby tak, aby mohl daný zastupitel co nejdříve předložit vedení obce řešení.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Pan Koutný uvedl, že bohužel nemá čas se výběrem zabývat, ale rád by viděl ty nabídky.
Pan Žouželka konstatoval, že by rozhodně bylo vhodnější zakoupit každý rok 1 lampu, než
platit nájem.
Paní Ševčíková navrhla, aby se vybrala nějaká střední cesta, která by obec tolik finančně
nezatížila.
Paní Zejdová uvedla, že je potřeba udělat radost malým dětem a seniorům a vybrat něco
strohého a pěkného.
Pan Mikmek informoval, že cena za kus se pohybuje v rozmezí 6-7 tisíc korun za jednu
lampu.
Nakonec se většina zastupitelů dohodla, že výběrem by měl být pověřen nejzkušenější
v oboru a to pan zastupitel Žouželka.

Návrh usnesení č.:89/9
Zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje zastupitele Františka Žouželku výběrem vánoční
výzdoby v obci Slatinice do výše 80 000,- Kč včetně DPH a předložením vedení obce
k objednávce.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Žouželka)
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:89/9
Zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje zastupitele Františka Žouželku výběrem vánoční
výzdoby v obci Slatinice do výše 80 000,- Kč včetně DPH a předložením vedení obce
k objednávce.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Žouželka)
7.3 Informace o pozemkových komplexních úpravách
Pan místostarosta Havlíček seznámil přítomné s prací na pozemkových úpravách. Zmínil, že
již disponujeme souhlasy nadpoloviční většiny žádostí a předpokládá se do konce roku se
zahájením.

Pan Tomeček informoval o stížnosti p. Kopeckého na roznos a vkládání reklamních materiálů
kameníků na hroby po hřbitově. Zda by bylo možné na tyto letáky zajistit nástěnku, aby se
letáky nepovalovaly po hrobech. Dále se přimlouval k vyčištění krajnice silnice
v podnikatelské zóně.
Pan Koutný se zeptal, z jakého důvodu byl červený rybník a jak tomuto předcházet.
Pan místostarosta odpověděl, že se jednalo o prvoka krásnoočko, které se živí humusem. Čím
rychleji se prvok odstraní, tím rychleji se vrátí zpět. Není zdravotně nebezpečný. Rybník by se
musel kompletně vypustit a vyčistit.
Pan Žouželka se dotázal, zda by bylo možné požádat o dotaci na vyčištění rybníka a při té
příležitosti by se vyměnilo i stavidlo.
Pan starosta se nabídl, že zjistí možnosti a požádal myslivecký spolek o vyhotovení a
vyvěšení manipulačního řádu u rybníka.

Vzhledem k tomu, že se do diskuze nikdo další nepřihlásil, starosta zasedání v 19:40 ukončil.
Přílohy:
1) Oznámení o dni a místě konání veřejného zasedání ZO
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Prezenční listina občanů
4) Závěrečný účet obce za rok 2015
5) Účetní závěrka obce za rok 2015
6) Nabídky
Zápis vypracovala: Dana Jahnová

Ověřovatelé:

Ing. Petr Tomeček

podpis:

Ing. Michal Sedlák

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo ve středu 15.6.2016 od 18,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ
Usnesení č. 81/9:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Provozování vodovodů a kanalizací obce Slatinice od roku 2017
3. Převody nemovitostí
4. Návrh na pořízení změny ÚP obce Slatinice č. 1/2016
5. Závěrečný účet za rok 2015
6. Schválení účetní závěrky za rok 2015
7. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.:82/9
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.:83/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 381/2 o celkové
výměře do 250 m² za cenu 155,- Kč, kupujícímu: manželé Kurucovi a pověřuje starostu
obce pana Ondřeje Mikmeka zadáním vypracování GP, zadáním kupních smluv a jejím
následným podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.:84/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 351/2 o celkové
výměře do 59 m² za cenu 100,- Kč, kupujícímu: Jana Grohmannová a pověřuje starostu
obce pana Ondřeje Mikmeka zadáním vypracování GP, zadáním kupních smluv a jejím
následným podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.: 85/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje záměr pořídit změnu ÚP Obce Slatinice č.1/2016
a pověřuje starostu a místostarostu obce přípravou a zahájením jednání s příslušnými
orgány státní správy.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.:86/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závěrečný účet obce Slatinice za rok 2015 se
souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č.: 87/9
Zastupitelstvo obce Slatinice v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku obce Slatinice sestavenou
k 31.12.2015.
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky: Zastupitelstvo obce Slatinice
ve složení k datu 15.6.2016.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle §12 vyhlášky
č. 220/2013:
Pro, proti, zdržel se,
omluven
Jiří Ambros
Pro
Bc. Ondřej Mikmek
Pro
Stanislav Havlíček
Pro
Radek Heckel
Pro
Mgr. Zdeňka Ševčíková
Pro
Bc. Jakub Forman
Pro
Mgr. Radim Koutný
Pro
Ing. Michal Sedlák
Pro
MUDr. Pavel Soviar
Omluven
Jana Stachová
Omluvena
Petr Šolc
Pro
Ing. Petr Tomeček
Pro
Lubomír Vymazal
Omluven
JUDr. Dagmar Zejdová
Pro
František Žouželka
Pro
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

Odůvodnění hlasování

Návrh usnesení č.:88/9
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa v obci
Slatinice podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona
č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a pověřuje starostu obce podpisy v rámci uzavírání
jednotlivých nájmů hrobových míst.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.:89/9
Zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje zastupitele Františka Žouželku výběrem vánoční
výzdoby v obci Slatinice do výše 80 000,- Kč včetně DPH a předložením vedení obce
k objednávce.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 (Žouželka)
Zápis vypracovala: Dana Jahnová
Ověřovatelé:

Ing. Petr Tomeček

podpis:

Ing. Michal Sedlák

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:

