Zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo ve středu 13.9. 2017 od 18,00 hod. – Kulturní zařízení Lípy
Přítomno: 8 zastupitelů (viz. prezenční listina)
Nepřítomni: Mgr. Radim Koutný, MUDr. Pavel Soviar, Lubomír Vymazal, Bc. Jakub
Forman, Ing. Petr Tomeček, Petr Šolc, František Žouželka.
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18,05 hod. 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: Jiří Ambros a Mgr. Zdeňka Ševčíková.
Zápisem byla pověřena: Vladimíra Hrubá.
Do návrhové komise byli určeni: Ing. Michal Sedlák a Radek Heckel.
Pan Mikmek konstatoval, že 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. Dotační a investiční akce
3. Diskuse, různé
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným
zastupitelům a občanům. Připomínka nebyla vznesena.
Návrh usnesení č. 123/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Dotační a investiční akce
3. Diskuse, různé
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 123/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Dotační a investiční akce
3. Diskuse, různé

Bod č.1 – Kontrola usnesení
Přednesl p. Mikmek.
Usnesení č.:120/13
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.:121/13
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závěrečný účet obce Slatinice za rok 2016 se
souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 2 (JUDr. Zejdová, Žouželka)
Usnesení č.: 122/13
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
31.12.2016.
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky: Zastupitelstvo obce Slatinice ve
složení k datu 14.6.2017.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 5
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným občanům a zastupitelům.
Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení č. 124/14
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva
obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 124/14
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.

Bod č.2 – Dotační a investiční akce
Pan Mikmek seznámil přítomné s plánovanými a probíhajícími investičními akcemi.

2.1 Oprava vodovodu Slatinice
Pan starosta seznámil přítomné s připravovanou opravou vodovodu ve Slatinicích. Sdělil, že
celá akce je rozvržena na tři etapy. První zahrnuje opravu vodovodního řadu v „Nádražní“
ulici od křižovatky na Drahanovice po ulici „Josefa Ulšmída“, druhá etapa od křižovatky na
Drahanovice přes náves do „Chajd“ a třetí etapa by se uskutečnila až s realizací nového zdroje
pro náš vodojem a zahrnuje zásobování z vodojemu směrem do „Chajd“. Pan Mikmek celou
akci prezentoval na promítacím plátně.
Pan starosta dále uvedl, že v současné době již máme připraven projekt a smlouvu na realizaci
výběrového řízení. Připraven je i úvěr od České spořitelny, a.s., který se následně bude
schvalovat. Celá akce bude plně v kompetenci obce, celkové projektované náklady cca
24.mil. Kč před VŘ.
Pan starosta dále řekl, že v rámci opravy vodovodního řadu by mělo dojít k umístění nových
vodoměrných šachet na veřejně přístupný pozemek – nejlépe v majetku obce. To znamená, že
všechny nové i stávající vodoměry budou umístěny do šachet před domy tak, aby je bylo
možné spravovat, do budoucna se předpokládá umístění dálkově odpočitatelných vodoměrů.
Vedení obce navrhuje, aby náklady na vybudování těchto šachet nehradili majitelé domů, ale
aby je uhradila obec z celkové částky určené na opravu vodovodního řadu. Jedná se přibližně
o částku 4 mil. v rámci I. etapy a 2 mil. v rámci druhé etapy. Paní Zejdová se zeptala, kolik
činí náklady na jednu šachtu a jaká je její velikost. Pan Mikmek odpověděl, že náklady jsou
přibližně 15.000,- Kč, rozměry 60x30. Pan Mišák upozornil, že v stávajících šachtách jsou
vodoměry pod vodou. Pan Mikmek vysvětlil systém nových šachet a vodoměrů.
Návrh usnesení č. 125/14
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí a souhlasí, že při investiční akci “Slatinice
výměna vodovodních řadů”, budou vyměněny i domovní a další přípojky jednotlivých
rodinných domů a dalších staveb, včetně nových šachet pro umístění vodoměru tak, jak
popisuje projektová dokumentace stavby zakázkové číslo: 1456416-21 od společnosti AQUA
PROCON s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 125/14
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí a souhlasí, že při investiční akci “Slatinice výměna vodovodních řadů”, budou vyměněny i domovní a další přípojky jednotlivých
rodinných domů a dalších staveb, včetně nových šachet pro umístění vodoměru tak, jak
popisuje projektová dokumentace stavby zakázkové číslo: 1456416-21 od společnosti
AQUA PROCON s.r.o.
Pan starosta dále sdělil, že celkové aktuálně předpokládané náklady prvních dvou etap jsou
bez úprav a oprav povrchů (bude realizovat obec). Předpokládané náklady činí 24 mil. Kč.
Splátka úvěru bude hrazena z částky za nájem vodovodního kanalizačního zařízení.
Pan Mikmek seznámil přítomné s parametry úvěru:
Výše úvěru: 24 000 000,- Kč
Účel úvěru: Investiční akce – “Slatinice, výměna vodovodních řadů”,

Splatnost úvěru: od podpisu úvěrové smlouvy do 31.12.2027
Čerpání úvěru: dle požadavku klienta přímo na účty dodavatele, popř. na běžný účet klienta
s doložením účelovosti čerpání, termín např. nejpozději do 30.4.2019 (pro nabídku počítáno
postupné čerpání)
Splácení úvěru: pravidelné měsíční splátky k poslednímu dni v měsíci ve výši 183 630,- Kč
od 1/2019, s tím že dále bude provedena mimořádná splátka z vratky DPH nejpozději
k 30.4.2019.
Úroková sazba: Pevná sazba: 0,93 % p.a. (platnost do 10.10.2017)
Nabídková cena
Název položky
Nákladové úroky
Poplatek za zpracování úvěrové smlouvy
Poplatek za rezervaci zdrojů
Poplatek za změnu smlouvy
Poplatek za vedení úvěrového účtu
Záruky pro poskytnutí úvěru
Možnost předčasného splacení a
nedočerpání úvěru
Možnosti odložení jednotlivých splátek,
popř. finanční sankce

Kč
962 903,90
0,00
0,00
0,00
100,- (měsíční vedení úvěrového účtu),
Bez zajištění
bez poplatků a sankcí
Možnost odkladu splátek bez sankce

Paní Zejdová se zeptala, kolik činí částka za nájem, ze které se mají hradit splátky úvěru. Pan
Havlíček s panem Mikmekem odpověděli, že nyní je tam asi 150. tis. Částka se bude měnit
podle výsledku hospodaření.
Paní Zejdová dále uvedla, že by bylo správné ve smlouvě o dílo sjednat zaplacení díla po
částech. A zeptala se na termín realizace akce. Pan starosta odpověděl, že pokud vyjde počasí,
bude již letos zahájena I. etapa na „Nádražní ulici“, kde je situace nejhorší. Další etapa by se
realizovala příští rok současně s rekonstrukcí plynovodu. Paní Zejdová se zeptala, kolik bude
stát letošní akce. Pan Mikmek odpověděl, že asi 2 mil. Paní Zejdová se dále zeptala, zda je již
vybraná firma, která akci provede. Starosta odpověděl, že ne. Pan Ambros uvedl, že v rámci
opravy vodovodního řadu „Na Záhumení“ by mohlo dojít k opravě části děšťové kanalizace
před jeho domem (zúžený profil, spád apod.). Paní Štaffová se zeptala, kolik bude stát firma,
která povede výběrové řízení. Pan starosta odpověděl, že o tom promluví v následujícím bodě.
Návrh usnesení č. 126/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje úvěr od České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 42 24 47 82, zaps. v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, ve výši 24 000 000,- Kč, účel úvěru:
Slatinice, výměna vodovodních řadů. Úroková sazba 0,93% p.a., splatnost úvěru do 31.12.
2027, bez zajištění.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 126/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje úvěr od České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 42 24 47 82, zaps. v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, ve výši 24 000 000,- Kč, účel
úvěru: Slatinice, výměna vodovodních řadů. Úroková sazba 0,93% p.a., splatnost úvěru
do 31.12. 2027, bez zajištění.
Pan Mikmek seznámil přítomné s příkazní smlouvou, kterou vedení obce chce uzavřít
s firmou BM asistent s.r.o. na realizaci výběrového řízení v rámci akce „Slatinice, výměna
vodovodních řadů“. Odměna je dohodnuta na částku 40.000,- Kč bez DPH. V případě další
pomoci nad rámec dohodnuté částky bude účtováno 1.050,- Kč bez DPH/hod. za odbornou a
technickou pomoc a 350,- Kč/hod. za pomocné a administrativní práce.
Paní Zejdová upozornila, že ve smlouvě není řešeno pojištění. Pan Mikmek slíbil doplnění
smlouvy.
Návrh usnesení č. 127/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Příkazní smlouvu č.22/2017 se společností BM
asistent s.r.o., na provedení výběrového řízení na projekt „Slatinice, výměna vodovodních
řadů“, za cenu 40 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Ondřeje Mikmeka podpisem
a další spoluprací během VŘ.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 127/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Příkazní smlouvu č.22/2017 se společností BM
asistent s.r.o., na provedení výběrového řízení na projekt „Slatinice, výměna
vodovodních řadů“, za cenu 40 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Ondřeje
Mikmeka podpisem a další spoluprací během VŘ.

2.2 Rekonstrukce místní komunikace v Lípách
Pan Havlíček seznámil přítomné s průběhem realizace rekonstrukce vozovky v Lípách.
Stavbu provádí firma SKANSKA, se kterou máme dobré zkušenosti. Po dohodě s p.
Sládečkem z DI zde bude „obytná zóna“. Nyní vše musí projít magistrátem a následně se
umístí dopravní značky. Pan Mikmek uvedl, že postupně opravujeme další místní komunikace
– nejen z důvodu úpravy povrchu, ale i k nutnosti vypořádání majetkoprávních vztahů, kdy
cesty již na některých místech zasahují do cizích pozemků (viz. cesta ve Slatinicích za
Hanačkou).

2.3 Dostavba MŠ Slatinice
Pan starosta informoval přítomné o připravované dostavbě MŠ. Do 15. září by měl být znám
rozpočet stavby v návaznosti na upravený projekt. Akce by mohla proběhnout v průběhu
příštího roku.
2.4. Další akce
Pan Mikmek informoval i o dalších akcích, na kterých se pracuje:
- Skladové plochy v průmyslové zóně (pro uložení materiálu, který v současné době
musí být skladován ve dvoře obecního úřadu a na jiných nevhodných místech).
Pozemky jsou již odkoupeny, v nejbližší době proběhne zpevnění plochy a realizace
příjezdové cesty, v následujícím roce bude plocha oplocena.
- Proběhla oprava zídky u školy. Ještě bude následovat nové oplocení.
- Nové oplocení se plánuje i u školky, ale to proběhne až v rámci dostavby MŠ.
- Byla dokončena oprava školní družiny (nová podlaha, izolace, omítky, nová topná
tělesa). Postupně budou následovat i další místnosti ve škole.
- Opravují se chodníky, dláždí se vjezdy k rodinným domům.
- Připravuje se realizace cyklostezky do Lutína. Již máme smlouvu s Povodím Moravy,
bude požádáno o vydání územního souhlasu. Akce by mohla proběhnout v příštím
roce.

Bod č.3 – Diskuse, různé
3.1 Nákup pozemků
Na počátku diskuse informoval pan starosta přítomné o plánovaném odkupu některých
pozemků v Lípách a Slatinicích. Na promítacím plátně ukázal, o které pozemky se jedná.
V Lípách jde o pozemky parc.č. 102 a 130/3, které je nutné vykoupit, aby mohl být realizován
kruhový objezd na Větřáku. Bohužel, majitelé pozemku parc.č. 130/3 požadují odkoupení
celého pozemku za cenu 150,- Kč/m2. Paní Zejdová se zeptala, jak velký je to pozemek. Pan
Mikmek odpověděl, že se jedná o 0,5 hektaru. Dále uvedl, že část tohoto pozemku by byla
využita v rámci komplexních pozemkových úprav a v budoucnu pro vedení obchvatu obce.
Pozemek parc.č. 102 se po náročné a téměř detektivní práci podařilo „vnutit“ do vlastnictví
státu a nyní můžeme požádat o jeho odkoupení za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Pozemky parc.č. 185/1 a 696/35 v katastru Slatinic nabídla k prodeji p. Řezníčková. Pozemky
budou využity v rámci komplexních pozemkových úprav.
Paní Zejdová řekla, že u velkého pozemku v Lípách by bylo vhodné připravit nějaký záložní
plán, jak bude pozemek využit.
Pan Mikmek řekl, že se jedná o pozemek, který nutně potřebujeme k vybudování kruhového
objezdu. Ten nelze v projektu posunout na žádnou stranu a nelze již více zmenšit.
Pan Mikmek pomocí dataprojektoru ukázal celou situaci na promítacím plátně. Vysvětlil, že
do projektu je již zahrnuta i nová trasa obchvatu. Paní Svobodová se zeptala, o jaký obchvat
se jedná. Pan Mikmek ukázal historickou, stávající i plánovanou trasu obchvatu. Paní Štafová

se zeptala na smysl obchvatu. Pan Mikmek odpověděl, že obchvat byl navržen z důvodu
umístění lázní v obci, velká auta by neměla obcí projíždět.

Návrh usnesení č. 128/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku par.č. 130/3 v k.ú. Lípy za cenu do
150,- Kč za m2, a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka zadáním kupních smluv a
jejím následným podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 1 (Zejdová)
Usnesení č. 128/14 – nebylo přijato
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku par.č. 130/3 v k.ú. Lípy za cenu
do 150,- Kč za m2, a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka zadáním kupních
smluv a jejím následným podpisem.

Návrh usnesení č. 129/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku st. par. č. 102 v k.ú. Lípy za cenu
určenou znaleckým posudkem, který si zajistí prodávající, v tomto případě Česká republika
zastoupena Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a pověřuje starostu obce
pana Ondřeje Mikmeka zadáním kupních smluv a jejím následným podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 129/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku st. par. č. 102 v k.ú. Lípy za cenu
určenou znaleckým posudkem, který si zajistí prodávající, v tomto případě Česká
republika zastoupena Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a pověřuje
starostu obce pana Ondřeje Mikmeka zadáním kupních smluv a jejím následným
podpisem.
Návrh usnesení č. 130/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku par.č. 185/1 a 696/35 v k.ú.
Slatinice na Hané za cenu do 30,- Kč za m2, a pověřuje starostu obce pana Ondřeje
Mikmeka zadáním kupních smluv a jejím následným podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 130/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku par.č. 185/1 a 696/35 v k.ú.
Slatinice na Hané za cenu do 30,- Kč za m2, a pověřuje starostu obce pana Ondřeje
Mikmeka zadáním kupních smluv a jejím následným podpisem.

Do další diskuse se přihlásila paní Zejdová s dotazem na vánoční výzdobu v obci. Ta měla být
hotová již minulý rok, ale zastupitel, pan Žouželka, který byl úkolem pověřen, úkol nesplnil.
Je to ostuda, že v okolních obcích již výzdobu mají a tady ne.
Pan Mikmek přislíbil, že si vánoční výzdobu vezme na starost.
Pan Svoboda J. se zeptal, jak bude pokračovat realizace kruhového objezdu. Pan Havlíček
řekl, že neví, protože odkup potřebného pozemku nebyl schválen. Pan Svoboda se zeptal, jak
to, že nebyl schválen, když „pro“ byla většina zastupitelů. Pan Mikmek vysvětlil, že „pro“
musí být nadpoloviční většina všech zastupitelů (ne pouze přítomných) – tedy osm. Paní
zastupitelka Zejdová se však zdržela. Pan Mikmek uvedl, že před příštím zasedáním zjistí i
názory nepřítomných zastupitelů, aby mohly být učiněny další kroky v projektu, nebo se od
realizace ustoupí. Pan Havlíček řekl, že by to byla škoda, protože tomu věnoval spoustu času
a úsilí.
Pan Boďa se zeptal, jak pokračuje jednání ohledně potoka v Lípách. Už to trvá příliš dlouho.
Nedávno zapršelo a opět má ve sklepě vodu. Pan Mikmek s panem Havlíčkem odpověděli, že
27. září proběhne přímo na místě schůzka s ředitelem Povodí Moravy, který již má k dispozici
veškeré podklady i rozpočet, a celá záležitost se snad konečně vyřeší.
Pan Boďa, pan Svoboda a pan Bátěk opětovně poukazovali na špatnou dopravní situaci
v místní části Lípy – rychlost projíždějících aut, stání na chodnících apod.
Pan Mikmek řekl, že retardéry nelze zbudovat, začátkem roku umístíme radar a zkusíme
domluvit značení snížení rychlosti v obci. Co se týká stání na chodnících – několikrát vedení
obce navštívilo dotyčné občany s domluvou, nic nepomohlo. Řešit to může pouze policie.
Naše obec se chtěla zapojit do projektu obecní policie společně s okolními obcemi, bohužel,
nakonec jsme zůstali pouze my a Slatinky a to nelze finančně zvládnout.
Stejná situace je i ve Slatinicích. Auta stojí na chodnících, veřejné zeleni apod. Již nyní obec
povoluje rozšíření vjezdů k rodinným domům tak, aby zde mohla stát dvě auta. U novostaveb
požadujeme zajištění stání. Spousta místních občanů má vybudované průjezdy a garáže – a
místo parkování aut zde mají skladiště. Auta pak nechávají před domy na chodnících. Pan
Mikmek řekl, že další možností je zpoplatnění stání na místních komunikacích.
Pan Boďa řekl, ať vedení obce požaduje po policii častější kontroly. Paní Štafová opětovně
navrhla domluvit schůzku přímo s Ing. Králem z Obvodního oddělení v Lutíně, případně ho
pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva.

Do diskuse se nikdo další nepřihlásil. Starosta obce v 19,20 hod. zasedání ukončil.

Přílohy:
1) Oznámení o dni a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Prezenční listina občanů

Zápis vypracovala: Vladimíra Hrubá
Ověřovatelé:

Mgr. Zdeňka Ševčíková

podpis:

Jiří Ambros

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
14. zasedání dne 13.9.2017 – Kulturní zařízení Lípy

Usnesení č. 123/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Dotační a investiční akce
3. Diskuse, různé
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 124/14
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 125/14
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí a souhlasí, že při investiční akci “Slatinice výměna vodovodních řadů”, budou vyměněny i domovní a další přípojky jednotlivých
rodinných domů a dalších staveb, včetně nových šachet pro umístění vodoměru tak, jak
popisuje projektová dokumentace stavby zakázkové číslo: 1456416-21 od společnosti
AQUA PROCON s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 126/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje úvěr od České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 42 24 47 82, zaps. v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, ve výši 24 000 000,- Kč, účel
úvěru: Slatinice, výměna vodovodních řadů. Úroková sazba 0,93% p.a., splatnost úvěru
do 31.12. 2027, bez zajištění.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 127/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Příkazní smlouvu č.22/2017 se společností BM
asistent s.r.o., na provedení výběrového řízení na projekt „Slatinice, výměna
vodovodních řadů“, za cenu 40 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Ondřeje
Mikmeka podpisem a další spoluprací během VŘ.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 128/14 – nebylo přijato
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku par.č. 130/3 v k.ú. Lípy za cenu
do 150,- Kč za m2, a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka zadáním kupních
smluv a jejím následným podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 1 (Zejdová)
Usnesení č. 129/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku st. par. č. 102 v k.ú. Lípy za cenu
určenou znaleckým posudkem, který si zajistí prodávající, v tomto případě Česká
republika zastoupena Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a pověřuje
starostu obce pana Ondřeje Mikmeka zadáním kupních smluv a jejím následným
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 130/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku par.č. 185/1 a 696/35 v k.ú.
Slatinice na Hané za cenu do 30,- Kč za m2, a pověřuje starostu obce pana Ondřeje
Mikmeka zadáním kupních smluv a jejím následným podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Vypracovala: Vladimíra Hrubá
Ověřovatelé:

Mgr. Zdeňka Ševčíková

podpis:

Jiří Ambros

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:

