Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo ve středu 13.6.2018 od 18,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ
Přítomno:
8
Nepřítomni : 7

zastupitelů (viz. prezenční listina)
zastupitelé (MUDr. Soviar, omluven Ambros, Koutný,
Tomeček, Ševčíková, Stachová, Šolc)

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 8 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 Radek Heckel a Lubomír Vymazal.
Zápisem byla pověřena paní Dana Jahnová.
Do návrhové komise byli určeni Ing. Michal Sedlák a František Žouželka.
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. Závěrečný účet za rok 2017
3. Schválení účetní závěrky za rok 2017
4. Návrh změny ÚP úprava
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317401419
6. Převody nemovitostí
7. Diskuze, různé
Před hlasováním byla dána přítomným možnost vyjádřit se k navrhovanému programu.
Návrh usnesení č.:156/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Závěrečný účet za rok 2017
3. Schválení účetní závěrky za rok 2017
4. Návrh změny ÚP úprava
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317401419
6. Převody nemovitostí
7. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 156/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Závěrečný účet za rok 2017
3. Schválení účetní závěrky za rok 2017
4. Návrh změny ÚP úprava
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317401419
6. Převody nemovitostí
7. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Bod č. 1 – Kontrola usnesení
Usnesení č. 150/17
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0317675479/LCD s ČESKOU
SPOŘITELNOU a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, IČO: 45244782, ve výši
25 000 000,- Kč pro účely realizace projektu: „Rekonstrukce MŠ Slatinice“ a pověřuje starostu
obce podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 151/17
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje výsledky VŘ na projekt: „Rekonstrukce MŠ Slatinice“,
kdy byly vybrány firmy dle nejvýhodnějších nabídek a to,
v části „A“(stavební část): Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s r.o. sídlo: Ječmínkova
1981/11, 796 01 Prostějov IČ:60722291, Nabídková cena v Kč bez DPH: 17 085 686,29 Kč
v části „B“(dodávka nábytku): Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s r.o. sídlo:
Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov IČ:60722291, Nabídková cena v Kč bez DPH: 930 788,10
Kč
v části „C“(vybavení kuchyně): MEGASTRO CZ, s.r.o. sídlo: Huštěnovská 2008, 686 03 Staré
Město, IČ:26259630, Nabídková cena: 1 675 800,00 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce Ondřeje Mikmeka podpisem smluv o dílo a
dalším jednáním s vítězi výběrového řízení.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 152/17
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1801703309/18 s
ČESKOU SPOŘITELNOU a.s. a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 153/17
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
č.1/2018/DO se Sportovním klubem Slatinice z.s., dotace ve výši: 255 000,- Kč a pověřuje
starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 154/17
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
č.2/2018/DO s Mysliveckým spolkem Slatinice, dotace ve výši: 100 000,- Kč a pověřuje starostu
obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 155/17
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace
č.3/2018/DO se svojí společností Služby obce Slatinice s.r.o. na pořízení dlouhodobého majetku
(zakoupení stroje), dotace ve výši: 300 000,- Kč a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0

Byla dána možnost přítomným sdělit svá stanoviska.
Návrh usnesení č.:157/18
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:157/18
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Bod č. 2 – Závěrečný účet za rok 2017
Obec Slatinice zpracovala závěrečný účet za rok 2017 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 2017.
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.:158/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2017 se
souhlasem s celoročním hospodařením a to s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá toto opatření k nápravě zjištěných chyb:
Neschválení rozpočtového opatření č.10 – nedostatek nelze zpětně odstranit. Nápravné
opatření: kontrola dodržování §101 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. ( zápis ze schůze Rady obce
musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:158/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2017 se
souhlasem s celoročním hospodařením a to s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá toto opatření k nápravě zjištěných chyb:
Neschválení rozpočtového opatření č.10 – nedostatek nelze zpětně odstranit. Nápravné
opatření: kontrola dodržování §101 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. ( zápis ze schůze Rady
obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

Bod č. 3 – Schválení účetní závěrky za rok 2017

·
·
·
·
·
·

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 2017.
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.:159/18
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 31.12.2017.
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky: Zastupitelstvo obce Slatinice ve
složení k datu 13.6.2018.
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
omluven
pro
pro
pro
omluvena
pro
omluven
pro
nepřítomen
omluvena
omluven
omluven
pro
pro
pro

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen, usnesení bylo přijato.

Odůvodnění hlasování

Usnesení č.: 159/18
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 31.12.2017.
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky: Zastupitelstvo obce Slatinice
ve složení k datu 13.6.2018.
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
omluven
Pro
Pro
Pro
omluvena
Pro
omluven
Pro
Nepřítomen
Omluvena
Omluven
Omluven
Pro
Pro
Pro

Odůvodnění hlasování

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Bod č. 4 – Návrh změny ÚP úprava
Již delší dobu se projednává změna ÚP obce Slatinice. Po dohodě s pořizovatelem a
provádějící firmou došlo k řešení, rozdělit změnu územního plánu do dvou etap. V jedné
etapě budou projednány žádosti a změny méně problematické a jednodušší. V druhé etapě pak
ty složitější a zdlouhavější.
Byla dána možnost přítomným sdělit svá stanoviska.
Návrh usnesení:160/18
Zastupitelstvo obce Slatinice po projednání schvaluje rozdělení pořizování Souboru změn č.
1 Územního plánu Slatinice na části „1a“ a „1b“. Předmětem řešení Souboru změn č. 1b
Územního plánu Slatinice budou body č. 14 (poldr v lokalitě „Za farou“) a 16 (přeložka
silnice II/449) dle schváleného Zadání souboru změn č. 1 Územního plánu Slatinice a
předmětem řešení Souboru změn č. 1a Územního plánu budou zbývající body dle
uvedeného zadání.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen, usnesení bylo přijato.

Usnesení č.: 160/18
Zastupitelstvo obce Slatinice po projednání schvaluje rozdělení pořizování Souboru
změn č. 1 Územního plánu Slatinice na části „1a“ a „1b“. Předmětem řešení Souboru
změn č. 1b Územního plánu Slatinice budou body č. 14 (poldr v lokalitě „Za farou“) a 16
(přeložka silnice II/449) dle schváleného Zadání souboru změn č. 1 Územního plánu
Slatinice a předmětem řešení Souboru změn č. 1a Územního plánu budou zbývající body
dle uvedeného zadání.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Bod č. 5 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317401419
Protože výsledná vysoutěžená cena na akci Výměna vodovodních řadů Slatinice přesáhla
limit úvěru o 289.000,- Kč, je nutné projednat navýšení úvěru Dodatkem č. 1 na částku
25.500.000,- Kč. Již nyní je ale jisté, že díky méně pracím bude finální cena díla nižší než
cena vysoutěžená a to zhruba o 2.000.000,- Kč. Jedná s tedy jen o administrativní úpravu.
Zbytek úvěru je plánován vyčerpat, pokud to banka povolí, na opravu části vodovodního řadu
v ulici Loučka, který je také v litině a jeho oprava je také nutná.
Návrh usnesení:161/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317401419 s ČS
a.s. a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen, usnesení bylo přijato.
Usnesení č.: 161/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317401419
s ČS a.s. a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Bod č. 6 – Převody nemovitostí
Pan starosta seznámil přítomné se záměrem prodat stavební pozemky Za dvorcem par.č.
485/3, 485/82, 485/66, 485/83, 485/84, 485/85, 485/86 v k.ú. Slatinice na Hané. Tyto již
jednou k prodeji nabídnuty byly, avšak ještě jako nezasíťované. Nebude nutné proto
revokovat usnesení z minulých let. Schvalovat se bude nový záměr tyto pozemky prodat jako
stavební včetně infrastruktury, která se bude budovat. Návrh na nejnižší možnou nabízenou
cenu za m2 je 1000,- Kč bez DPH a rozhodovat bude nejvyšší nabídka. Jedna rodina/fyzická
osoba bude moci podat pouze nabídku na jeden pozemek.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:162/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje záměr obce prodat jednotlivě pozemky par.č. 485/3,
485/82, 485/66, 485/83, 485/84, 485/85, 485/86 v k.ú. Slatinice na Hané nejvyšším
nabídkám doručeným na adresu obce Slatinice v daném termínu, nejméně však za cenu
1 000,- Kč za m2 bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen, usnesení bylo přijato.

Usnesení č.: 162/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje záměr obce prodat jednotlivě pozemky par.č.
485/3, 485/82, 485/66, 485/83, 485/84, 485/85, 485/86 v k.ú. Slatinice na Hané nejvyšším
nabídkám doručeným na adresu obce Slatinice v daném termínu, nejméně však za cenu
1 000,- Kč za m2 bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Bod č. 7 – Diskuze, různé

7.1. Volba nového člena finančního výboru
Pan starosta informoval přítomné o odstoupení pana Ing. Petra Mišáka z funkce člena
finančního výboru ke dni 11.6.2018. Volit členy výborů je vyhrazeno pravomoci
zastupitelstva ( § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích) a proto je nutné zvolit nového člena.
Pan starosta navrhl na tuto pozici pana zastupitele Radka Heckela.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení: 163/18
Zastupitelstvo obce Slatinice volí jako člena FV pana Radka Heckela.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 1 (JUDr. Zejdová)
Návrh byl zamítnut, usnesení nepřijato.
Pan starosta se zeptal přítomných zastupitelů, jestli mají nějaký jiný návrh na člena finančního
výboru, nebo jiný důvod proč do této funkce nezvolit právě pana Heckela.
Paní JUDr. Zejdová doplnila, že při personálním obsazování výboru by bylo dobré zohlednit
odbornost s ohledem na předmět činnosti výboru. Není to jen vykonávání formální funkce, ale
finanční výbor má i nějakou zodpovědnost.
Pan starosta upřesnil, že navrhl pana Heckela pro to, že má zájem o dění v obci, je starosta
hasičů, účastní se na akcích pořádaných obcí, kulturní komisí i hasiči. Dále také uvedl, že se
pan Heckel již třikrát dobrovolně účastnil zasedání rady obce, což jasně ukazuje jeho zájem o
obecní záležitosti. Vzhledem k tomu, že v říjnu nás čekají nové volby, je toto členství ve
finančním výboru jen dočasné. Nový finanční výbor si zvolí nové zastupitelstvo.
Pan Mišák se omluvil za to, že odstoupení bylo tak narychlo, ale bohužel se z pracovních
důvodů nemůže s plným nasazením věnovat této práci, tak proto ji raději nebude vykonávat
vůbec. Doporučil zastupitelstvu, aby vzhledem ke spoustě investičních akcí, byl na každém
kontrolním dnu přítomen někdo z členů finančního výboru, aby mohl zastupitele informovat o
probíhajících pracech a financování.
Pan starosta se dotázal přítomných zastupitelů, zda byly vysvětleny okolnosti nezvolení pana
Heckela do funkce člena finančního výboru a zda je možné pokračovat v jednání a hlasování
opakovat.
JUDr. Zejdová sdělila, že ji to vysvětlení stačí a může se o daném bodě hlasovat znova.
Návrh usnesení: 163/18
Zastupitelstvo obce Slatinice volí jako člena FV pana Radka Heckela.
Výsledek hlasování: Pro8 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení: 163/18
Zastupitelstvo obce Slatinice volí jako člena FV pana Radka Heckela.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
7.2. Schválení bezúplatného převodu pozemku par.č. 604/32 v k.ú. Slatinice na Hané
z vlastnictví ČR – ÚZSVM
Pan starosta informoval přítomné, že se jedná o pozemek (chodník) před bytovým domem
v nádražní ulici, kde vedou inženýrské sítě.
Návrh usnesení: 164/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje bezúplatný převod pozemku par.č. 604/32 v k.ú.
Slatinice na Hané z vlastnictví ČR – ÚZSVM a pověřuje starostu obce pana Ondřeje
Mikmeka podpisem smluv o převodu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení: 164/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje bezúplatný převod pozemku par.č. 604/32 v k.ú.
Slatinice na Hané z vlastnictví ČR – ÚZSVM a pověřuje starostu obce pana Ondřeje
Mikmeka podpisem smluv o převodu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
7.3. Schválení nákupu pozemku par. č. 102 v k.ú. Lípy z vlastnictví ČR - ÚZSVM
Jedná se o pozemek na Větřáku, který je potřebný k výstavbě kruhového objezdu. ÚZSVM
pozemek napřed nabízel kraji, ale kraj o něj neměl zájem, tak proto nabízejí obci.
Návrh usnesení:165/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku parc. č. st. 102, zastavěná plocha a
nádvoří, zbořeniště, v k. ú. Lípy, obec Slatinice, z vlastnictví ČR- ÚZSVM do vlastnictví
obce Slatinice, za kupní cenu ve výši 129.000 Kč a pověřuje starostu Ondřeje Mikmeka
vyřízením smlouvy a podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení:165/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku parc. č. st. 102, zastavěná plocha
a nádvoří, zbořeniště, v k. ú. Lípy, obec Slatinice, z vlastnictví ČR- ÚZSVM do
vlastnictví obce Slatinice, za kupní cenu ve výši 129.000 Kč a pověřuje starostu Ondřeje
Mikmeka vyřízením smlouvy a podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Pan starosta pozval zastupitele a občany na „Žehnání kaple svatého Antonína na Malém
Kosíři“ a tradiční pouť, která se uskuteční v sobotu 23. června 2018 od 14:00 hodin zahájením
pouti u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinicích, pokračovat bude v 15:00 hodin
žehnáním kaple sv. Antonína na Malém Kosíři a mší svatou a od 16:00 hodin posezením a
občerstvením u nově vystavěné kaple na Malém Kosíři. Možné je využití přepravy poutníků
autem od kostela až ke kapli.
Dále pan starosta ujistil přítomné, že všechna povolení jsou vyřízena, jedná se o dřevěnou
stavbu, která není pevně spojená se zemí a stojí na betonových patkách.

Vzhledem k tomu, že se do diskuze nikdo další nepřihlásil, starosta zasedání v 18:55 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 2017
5) Účetní závěrka obce za rok 2017
6) Dodatek č. 1 k úvěru č. 0317401419
7) Odstoupení z funkce člena finančního výboru
8) Úplatný převod pozemku parc. č. st. 102 v k.ú. Lípy
Zápis vypracovala: Dana Jahnová
Ověřovatelé:

Radek Heckel

podpis:

Lubomír Vymazal

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo ve středu 13.6.2018 od 18,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ
Usnesení č. 156/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Závěrečný účet za rok 2017
3. Schválení účetní závěrky za rok 2017
4. Návrh změny ÚP úprava
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317401419
6. Převody nemovitostí
7. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.:157/18
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.:158/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2017 se souhlasem
s celoročním hospodařením a to s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a přijímá toto opatření k nápravě zjištěných chyb: Neschválení
rozpočtového opatření č.10 – nedostatek nelze zpětně odstranit. Nápravné opatření: kontrola
dodržování §101 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. ( zápis ze schůze Rady obce musí být pořízen do 7
dnů od jejího konání).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.: 159/18
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 31.12.2017.
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky: Zastupitelstvo obce Slatinice ve
složení k datu 13.6.2018.
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

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

Odůvodnění hlasování

Lubomír Vymazal
Pro
JUDr. Dagmar Zejdová
Pro
František Žouželka
Pro
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.: 160/18
Zastupitelstvo obce Slatinice po projednání schvaluje rozdělení pořizování Souboru změn č. 1
Územního plánu Slatinice na části „1a“ a „1b“. Předmětem řešení Souboru změn č. 1b
Územního plánu Slatinice budou body č. 14 (poldr v lokalitě „Za farou“) a 16 (přeložka silnice
II/449) dle schváleného Zadání souboru změn č. 1 Územního plánu Slatinice a předmětem řešení
Souboru změn č. 1a Územního plánu budou zbývající body dle uvedeného zadání.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.: 161/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317401419 s ČS a.s. a
pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.: 162/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje záměr obce prodat jednotlivě pozemky par.č. 485/3,
485/82, 485/66, 485/83, 485/84, 485/85, 485/86 v k.ú. Slatinice na Hané nejvyšším nabídkám
doručeným na adresu obce Slatinice v daném termínu, nejméně však za cenu 1 000,- Kč za m2
bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení : 163/18
Zastupitelstvo obce Slatinice volí jako člena FV pana Radka Heckela.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení : 164/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje bezúplatný převod pozemku par.č. 604/32 v k.ú. Slatinice
na Hané z vlastnictví ČR – ÚZSVM a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem
smluv o převodu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení :165/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku parc. č. st. 102, zastavěná plocha a
nádvoří, zbořeniště, v k. ú. Lípy, obec Slatinice, z vlastnictví ČR- ÚZSVM do vlastnictví obce
Slatinice, za kupní cenu ve výši 129.000 Kč a pověřuje starostu Ondřeje Mikmeka vyřízením
smlouvy a podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

Ověřovatelé:

Radek Heckel

podpis:

Lubomír Vymazal

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:

Prezenční listina zastupitelů
z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
konaného dne 13.6.2018 v zasedací místnosti OÚ Slatinice

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání:

13.6.2018
18:00 hodin
Zasedací místnost OÚ Slatinice

Jméno a příjmení:
Jiří Ambros

Podpis:
omluven

Bc. Forman Jakub
Havlíček Stanislav
Heckel Radek
Mgr. Koutný Radim

omluven

Bc. Mikmek Ondřej
Ing. Sedlák Michal
MUDr. Soviar Pavel

nepřítomen

Stachová Jana

omluvena

Mgr. Ševčíková Zdeňka

omluvena

Šolc Petr

omluven

Ing. Tomeček Petr

omluven

Vymazal Lubomír
JUDr. Zejdová Dagmar
Žouželka František

Prezenční listina občanů
z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
konaného dne 13.6.2018 v zasedací místnosti OÚ Slatinice

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání:

13.6.2018
18:00 hodin
Zasedací místnost OÚ Slatinice

Jméno a příjmení:

Podpis:

