Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo ve čtvrtek 25.6.2015 od 18,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ
Přítomno: 13
Nepřítomni : 2

zastupitelů (viz. prezenční listina)
zastupitelé (omluveni JUDr. Zejdová, Ing. Sedlák)

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 Jiří Ambros a MUDr. Pavel Soviar.
Zápisem byla pověřena paní Dana Jahnová.
Do návrhové komise byli určeni pan Bc. Jakub Forman a Lubomír Vymazal.
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. Dotace a investice
3. Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2014
4. Účetní závěrka za rok 2014
5. Převody nemovitostí
6. Diskuze, různé
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným
zastupitelům a občanům.
Návrh usnesení č.:35/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Dotace a investice
3. Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2014
4. Účetní závěrka za rok 2014
5. Převody nemovitostí
6. Diskuze, různé
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Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.35/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Dotace a investice
3. Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2014
4. Účetní závěrka za rok 2014
5. Převody nemovitostí
6. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 1 – Kontrola usnesení
Starosta obce informoval přítomné o přijatých usneseních z minulých zasedání.
Usnesení č. 30/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje pro projekt „ÚPRAVA NÁVSI SLATINICE“
vyčlenění spolufinancování ve výši 30% celkových způsobilých výdajů, tj. 3 076 tis. Kč,
z rozpočtu pro rok 2015 a dále vyčlenění prostředků pro financování provozu v době
udržitelnosti (2016 – 2021) a to ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy
projektu.
Náš projekt nebyl radou regionálního operačního programu Střední Morava schválen
k financování a jeho realizace se tedy odkládá. Budeme hledat další dotační příležitosti
k jeho realizaci.
Usnesení č. 31/3
Zastupitelstvo obce Slatinice po projednání:
1. ověřilo v souladu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán Slatinice
není v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády
České republiky č. 929 dne 20.7. 2009
b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými Zastupitelstvem
Olomouckého kraje usnesením č. UZ/21/32/2008 dne 22.2.2008, po 1. aktualizaci
vydané opatřením obecné povahy č.j. KUOK 28400/2011 dne 22.4.2011
c) se stanovisky dotčených orgánů
d) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j.
KÚOK/118200/2011/OSR/7436 ze dne 2.6.2014
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2. vydává v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. (4)
stavebního zákona, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Slatinice formou opatření obecné
povahy č. 1/2015, který je přílohou tohoto usnesení.
Nový územní plán je již v platnosti.
Usnesení č. 32/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup části pozemku par. č. 615/34 o celkové
výměře 1641 m² v k.ú. Slatinice na Hané za cenu do 100 Kč za m², jedná se nově vzniklý
pozemek par. č. 615/129. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce pana Ondřeje
Mikmeka zadáním vypracování smlouvy a jejím podpisem.
Probíhá příprava smluv.
Usnesení č. 33/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup části pozemku par. č. 615/77 o celkové
výměře 613 m² v k.ú. Slatinice na Hané za cenu do 100 Kč za m², jedná se nově vzniklý
pozemek par. č. 615/130. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce pana Ondřeje
Mikmeka zadáním vypracování smlouvy a jejím podpisem.
Probíhá příprava smluv.
Usnesení č. 34/3
Zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje vedení obce podáním písemného podnětu na
Polici ČR Lutín k prošetření parkování na chodnících v Lípách.
Úkol trvá a je v řešení.
Byla dána možnost přítomným sdělit svá stanoviska.
Návrh usnesení č.:36/4
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 3. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:36/4
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 3.veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
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Bod č. 2 – Dotace a investice
V tomto bodu pan starosta seznámil přítomné s nejaktuálnějšími dotačními a investičními
akcemi.
Projekty Energetické úspory ZŠ a MŠ Slatinice - týkají se zateplení budov naší ZŠ a
výměny výplní. Projekty jsou již ve fázi zahájených výběrových řízení. Tato výběrová řízení
končí 3.7. 2015 a po vybrání vítězné nabídky dojde k realizací projektů u obou budov během
prázdnin. Předpokládá se, že se realizace protáhne i do školního roku, ale ten nebude nijak
omezen a všechny práce budou včas dokončeny. Jak jsme již informovali obec bude hradit
svou spoluúčast, která bude vycházet z výsledku výběrových řízení půjde o cca 38% nákladů.
Předpokládá se částka kolem tří miliónů korun.
Dále probíhá VŘ pro projekt: „Zlepšení systému nakládání s odpady“, kde jsou celkové
předpokládané náklady projektu do 2 600 000,- Kč včetně DPH. Spoluúčast obce bude do
260 000,- Kč s DPH. Tento projekt rozšíří možnosti odebírání a shromažďování odpadů
našich občanů a zlepší a zrychlí nakládání s takřka všemi odpady v naší obci. Díky němu
vznikne v prostoru dvora obce Slatinice od Loučky sběrné místo na velmi vysoké úrovni
s možností ukládání takřka všech druhů odpadu. V tomto sběrném místě se budou odpady
třídit a předávat k dalšímu využití i konečnému odstranění. Z dotace budou pořízeny malé
kontejnery na drobný odpad dále velké kontejnery uzavřené i otevřené, velký štěpkovač na
150 mm průměr štěpkovaného materiálu a kolový smykem řízený nakladač.
Mezi projekty, které se dokončují jsou Přírodní zahrady MŠ Slatinice. Tyto nám budou
předány 27.7. 2015 a zahájení plného provozu se předpokládá na září letošního roku.
Dalšími připravovanými projekty jsou:
Rekonstrukce Lichtenštejnského dvora pro účely služeb v obci, ubytování a kulturního
vyžití, kdy je plánován přesun tenisových kurtů do areálu SK Slatinice. K tomuto projektu je
dokončována PD pro stavební povolení. Po připravení dokumentace k prezentaci bude
předložena zastupitelům i občanům.
Nové parkovací stání v intravilánu obce Slatinice. Jedná se o projektovou přípravu
podélného stání kolem silnice na Luběnice od křižovatky na Drahanovice až po vlakové
nádraží. V první fázi se zpracovává PD k části mezi křižovatkou na Drahanovice a
křižovatkou se záhumením a ulicí na Cikánce. Máme v plánu dále pokračovat tam, kde je
problém s parkováním už neřešitelný a občané nemají možnost parkovat automobily ve
dvorech, průjezdech a garážích.
Dokončujeme PD ke stavebnímu povolení na nové osvětlení v obci Slatinice. Po jeho
dokončení budeme realizovat jak osvětlení od bytového domu u areálu SK směrem k nádražní
ulici a ulici Loučka, ale i část VO směrem do Líp, kde nám to majetkoprávní vztahy dovolí.
Dopravně bezpečnostní řešení obce Slatinice a Lípy. V tomto projektu připravujeme
opatření, která budou sloužit pro snížení rychlosti na vjezdech do obce, zklidnění dopravy a
hlavně zlepšení bezpečnostní situace na komunikacích a cestách v obci. Z připravovaných
opatření jsme se primárně zaměřili na kruhový objezd, který by měl vzniknout na Větřáku
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před vjezdem do Líp od Slatinic. Na tomto opatření se bude podílet obec Slatinky a snad i
místní část Třebčín. Kruhový objezd by zde mohl řešit nejen snížení rychlosti na vjezdu do
Líp, ale také konečně racionální způsobem vyřešit přecházení chodců a cyklistů. Zadaly jsme
k vypracování studii, kterou předložíme krajskému úřadu a budeme jednat o realizaci
opatření.
V místní části Lípy se zpracovává projektová dokumentace ke stavebnímu povolení řešící
úpravu veřejného prostranství kolem potoka Deštná.
Dále se pokračuje na komplexních pozemkových úpravách, které jsou jedním z klíčových
nástrojů pro rozvoj venkova. Současně se pomocí pozemkových úprav zajišťují podmínky pro
zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, funkční vodní hospodářství
a zvýšení ekologické stability krajiny. Cestou pozemkových úprav se též obnovuje katastr
nemovitostí.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Pan Šolc navrhl, aby se práci s pozemkovými úpravami podíleli všichni zastupitelé.
Návrh usnesení č.:37/4
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o dotačních a investičních akcích obce
v nadcházejícím období.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.

Usnesení č.:37/4
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o dotačních a investičních akcích
obce v nadcházejícím období.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 3 – Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2014
Pan místostarosta seznámil přítomné se závěrečným účtem za rok 2014, který obec zpracovala
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 2014.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce
www.slatinice.com. Kompletní zpracování závěrečného účtu včetně povinných příloh bylo k
dispozici k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Před hlasováním dal místostarosta obce možnost přítomným sdělit své stanovisko.
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Návrh usnesení č.:38/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závěrečný účet obce Slatinice za rok 2014 se
souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 2 ( MUDr. Soviar, Mgr. Koutný)
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:38/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závěrečný účet obce Slatinice za rok 2014 se
souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 2 (MUDr. Soviar, Mgr. Koutný)
Bod č. 4 - Účetní závěrka obce Slatinice za rok 2014
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 2014.
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
Zpráva o přezkumu hospodaření
protokol o veřejnosprávní kontrole
finanční vypořádání dotací
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č.:39/4
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 31.12.2014.
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Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle §84 odst.2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích: zastupitelstvo obce Slatinice ve složení k datu 25.6.2015
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky č.
220/2013:
zastupitel
Volba hlasování
Odůvodnění hlasování
Jiří Ambros
Pro
Bc. Ondřej Mikmek
Pro
Stanislav Havlíček
Pro
Radek Heckel
Pro
Mgr. Zdeňka Ševčíková
Pro
Bc. Jakub Forman
Pro
Mgr. Radim Koutný
Zdržel se
Ing. Michal Sedlák
omluven
MUDr. Pavel Soviar
Zdržel se
Jana Stachová
Pro
Petr Šolc
Pro
Ing. Petr Tomeček
Zdržel se
Lubomír Vymazal
pro
JUDr. Dagmar Zejdová
omluvena
František Žouželka
pro
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 3 (Ing. Tomeček, MUDr. Soviar, Mgr.
Koutný)
Návrh byl schválen, usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:39/4
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 31.12.2014.
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle §84 odst.2, písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: zastupitelstvo obce Slatinice ve složení k datu 25.6.2015
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky
č. 220/2013:
zastupitel
Volba hlasování
Odůvodnění hlasování
Jiří Ambros
Pro
Bc. Ondřej Mikmek
Pro
Stanislav Havlíček
Pro
Radek Heckel
Pro
Mgr. Zdeňka Ševčíková
Pro
Bc. Jakub Forman
Pro
Mgr. Radim Koutný
Zdržel se
Ing. Michal Sedlák
omluven
MUDr. Pavel Soviar
Zdržel se
Jana Stachová
Pro
Petr Šolc
Pro
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Ing. Petr Tomeček
Zdržel se
Lubomír Vymazal
pro
JUDr. Dagmar Zejdová
omluvena
František Žouželka
pro
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 3 (Ing. Tomeček, MUDr. Soviar, Mgr.
Koutný)

Bod č. 5 – Převody nemovitostí
Pan starosta seznámil přítomné se záměry na prodej pozemků, které byly dle zákona o obcích
řádně schváleny a zveřejněny na úřední desce. Na základě záměrů byly doručeny nabídky na
odkup těchto pozemků.
Jedná se o část pozemku par. č. 350/5, dále pozemek par. č. 315 a část pozemku par. č. 645/1
vše v k.ú. Slatinice na Hané
Znění záměrů:
-

část pozemku parc. č. 350/5 v k.ú. Slatinice na Hané cca 600 m², nejvyšší nabídce
minimálně však 100,- Kč za m² přesná část pozemku bude určena GP, který bude
hradit kupující

-

pozemek parc. č. 315 v k.ú. Slatinice na Hané celkově 76 m², nejvyšší nabídce
minimálně však 75,- Kč za m²

-

část pozemku 645/1, nově par. č. 518 v k.ú. Slatinice na Hané celkově cca 6 m² přesná
část pozemku bude určena GP, který bude hradit kupující

V případě části pozemku parc. č. 350/5 v k.ú. Slatinice na Hané cca 600 m², se jedná o část
pozemku před budovou Lázní Slatinice a.s. Balnea. Na tento záměr zřejmě reagoval jeden
zájemce a nyní bych přistoupil k otevření obálky.
Zájemce Lázně Slatinice a.s. nabízí 115,- za m2.
V případě pozemku parc. č. 315 v k.ú. Slatinice na Hané celkově 76 m², se jedná pozemek
pod rekreačním objektem paní Štěpánkové. Na tento záměr reagoval jeden zájemce a nyní
bych přistoupil k otevření obálky.
Zájemce Mgr. Štěpánková nabízí 75,- za m2.
V případě části pozemku 645/1, nově par. č. 518 v k.ú. Slatinice na Hané celkově cca 6 m², se
jedná pozemek pod novou trafostanicí firmy ČEZ. Na tento záměr reagoval jeden zájemce
společnost ČEZ Distribuce, a.s. nabízí 500,- Kč za m2 celkově tedy 3000,- Kč za celou část
pozemku.
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Dále budeme projednávat odkoupení části pozemku v katastru obce.
V případě nákupu se jedná o část pozemku par. č. 202 v k.ú. Slatinice na Hané. Jedná se o
pozemek, na kterém leží již zbudovaný chodník, který navázal na chodník kolem mlýna
Slatinice a pokračuje směrem k lesoparku u tréninkového hřiště jedná se o cca 50 m2 a přesná
část pozemku bude upřesněna GP, který bude vypracován na základě schválení odkupu.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Většině zastupitelů se nabízená částka na prodej pozemku p. č. 350/5 zdála velice nízká už jen
z toho důvodu, že ČEZ nabízí částku pod trafostanicí za 500,- Kč/1m2. Za cenu 100,- Kč se
prodávali předzahrádky občanům a ne podnikatelskému subjektu. Bylo navrženo na nabídku
nepřistupovat a jednat o dalším možném řešení hlubší spolupráce nebo výměny pozemků.

Návrh usnesení č.:40/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej pozemku par. č. 315 v k.ú. Slatinice na Hané
celkově 76 m², paní: Mgr. Štěpánkové za cenu: 75 ,- Kč za m² a pověřuje starostu obce
vypracováním kupní smlouvy a jejím podpisem.
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par. č. 645/1 nově par. č. 518
v k.ú. Slatinice na Hané celkově 617 m², odděleného na základě GP č. 696-94/2014
kupujícímu: ČEZ Distribuce, za cenu: 500 ,- Kč za m² a pověřuje starostu obce
vypracováním kupní smlouvy a jejím podpisem.
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje nákup části pozemku par. č. 202 o výměře do 60 m2
v k.ú. Slatinice na Hané za cenu do 100,- Kč za m², jde o pozemek, na kterém leží již
zbudovaný chodník, který navázal na chodník kolem mlýna Slatinice a pokračuje směrem
k lesoparku u tréninkového hřiště. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce pana Ondřeje
Mikmeka zadáním vypracováním GP, smlouvy a jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0 , Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:40/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej pozemku par. č. 315 v k.ú. Slatinice na
Hané celkově 76 m², paní: Mgr. Štěpánkové za cenu: 75,- Kč za m² a pověřuje starostu
obce vypracováním kupní smlouvy a jejím podpisem.
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par. č. 645/1 nově par. č.
518 v k.ú. Slatinice na Hané celkově 617 m², odděleného na základě GP č. 696-94/2014
kupujícímu: ČEZ Distribuce, za cenu: 500,- Kč za m² a pověřuje starostu obce
vypracováním kupní smlouvy a jejím podpisem.
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje nákup části pozemku par. č. 202 o výměře do 60
m2 v k.ú. Slatinice na Hané za cenu do 100,- Kč za m², jde o pozemek, na kterém leží již
zbudovaný chodník, který navázal na chodník kolem mlýna Slatinice a pokračuje
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směrem k lesoparku u tréninkového hřiště. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce
pana Ondřeje Mikmeka zadáním vypracováním GP, smlouvy a jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0 , Zdržel se 0

Bod č. 6 - Diskuse, různé

6.1. OZV 1/2015 o odpadech
Po dokončení sběrného místa se budou nově přijímat některé odpady a tím pádem je třeba
změnit stávající vyhlášku a nahradit ji novou obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015,o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slatinice.
Návrh usnesení č.:41/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0 , Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:41/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015,o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0 , Zdržel se 0
6.2. Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled se sestavuje zpravidla na dobu 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje
rozpočet. Při jeho sestavování se berou v úvahu všechny stálé a nutné, pravidelně se opakující výdaje
a dlouhodobě uzavřené smluvní vztahy, tzn. prioritně je nezbytné vytýčit finanční prostředky
potřebné na splácení všech nutných a dlouhodobých závazků obce (např. splátky úvěrů a půjček,
úroky, realizace a dokončení investičních akcí, výdaje spojené s chodem obce atd.), dále se zvažují
všechny dlouhodobé záměry rozvoje obce vč. vytýčení finančních zdrojů potřebných k jejich naplnění,
těmito jsou např. daňové výnosy, pravidelně se opakující poplatky a příjmy z vlastní činnosti,
schválené dotace apod.
V rozpočtovém výhledu uvádíme možné investiční akce, které se mohou a nemusí realizovat podle
úspěšnosti a nabídky dotačních titulů.
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Návrh usnesení č.:42/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje rozpočtový výhled na období 2015 – 2018
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:42/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje rozpočtový výhled na období 2015 – 2018
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0 , Zdržel se 0

6.3. Záměr zřídit s.r.o.
Pan starosta informoval přítomné o záměru obce Slatinice zřídit společnost s ručením
omezeným. Tato firma, která bude ve 100% vlastnictví obce, by byla zřízena jako společnost
s ručením omezeným. K tomuto záměru bylo přistoupeno po vyúčtování výsledku
hospodaření na obecních lesích. Ty, jak víte dlouhodobě pronajímáme a nájemce nám podle
nové smlouvy z roku 2014 musel do konce března předložit výsledek hospodaření za uplynulý
rok a výsledný zisk na hospodaření dělit v poměru 60% obec 40% nájemce. Z výsledného
hospodaření sice pro obec vyplývá takřka dvojnásobné nájemné ve srovnání s lety předešlými,
ale i tak jsme nabyli dojmu, že vhodnější bude na obecních lesích hospodařit sami. Jak již
uvedl pan zastupitel Tomeček na předešlých zasedáních, zásadní problém je ve spojené
osobě lesního hospodáře a nájemce. I proto se nám jeví jako logické převzít obecní lesy do
správy vlastní organizace. Díky nové smlouvě máme možnost nájemní smlouvu vypovědět a
začít co nejdříve v našich lesích hospodařit. Vize je taková, že po založení s.r.o. obec
pronajme tyto lesy právě našemu s.r.o., ve kterém bude zaměstnán lesní dělník a dále na
dohodu v ní bude pracovat jako odborný lesní hospodář náš zastupitel pan Ing. Tomeček. Ten
bude řídit a kontrolovat všechny práce, které v lese budou probíhat. Výsledné hospodaření
potom bude formou nájmu převedeno obci. Protože chceme les udržet jako dlouhodobě
ziskový, nehodláme těžbu uměle navyšovat a přehánět. Celou kontrolu s.r.o. bude mít na
starosti samozřejmě obec. V řeči čísel odhadujeme následný stav při předpokládané těžbě do
500 m3 a spíše předpokládaném skeptickém ekonomickém pohledu.
Náklady:
Přímé pěstební náklady do:
Přímé náklady na těžbu a přibližování do:
Mzdové náklady do:
Ostatní náklady do:
Celkem:

150 000,- bez DPH
100 000,- bez DPH
300 000,- bez DPH
50 000,- bez DPH
600 000,- bez DPH

Celkové výnosy
750 000,- bez DPH
Celkový čistý zisk:
150 000,- bez DPH
Dávám tímto možnost přítomným sdělit své stanovisko.
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Pan Tomeček uvedl, že s panem Lengálem les prošel a provedl kontrolu a les je v dobrém
stavu, není důvod se obávat nějakých postihů. Byly zjištěny škody od zvěře, kdy bude nutné
zvýšit nároky na myslivecké sdružení a pomoc myslivecké stráže. Práce v lese je jiná než
údržba zeleně na obci, bude nutné se to naučit. Bude potřeba, aby se tam zaměstnanci
ukazovali, a tím se zamezí i drobným krádežím dřeva.
Pan Žouželka dodal, že by bylo dobré, aby myslivecká stráž dostala od obecního úřadu
pověření, že může v této pozici jednat. Garantoval pomoc a ochotu mysliveckého sdružení.
Pan Forman vznesl dotaz k panu Tomečkovi, zda bude muset obec vynaložit nějaké finanční
prostředky, aby se zamezilo růstu ostružin.
Pan Tomeček uvedl, že ostružin se nezbavíme. Neporostou pokud bude les 100% zalesněný.
Náklady budou, ale nebudou zvýšené.
Pan Soviar se dotázal, v jakém poměru bude pracovník lesa zaměstnán.
Pan starosta odpověděl, že na pracovní smlouvu a nejlépe dřevorubec.
Návrh usnesení č.:43/4
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí záměr obce Slatinice zřídit s.r.o. a pověřuje
vedení obce přípravou.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0 , Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.

Usnesení č.:43/4
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí záměr obce Slatinice zřídit s.r.o. a pověřuje
vedení obce přípravou.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0 , Zdržel se 0

6.4. Vánoční výzdoba
Vracíme se k několikrát projednávané možnosti vánoční výzdoby obce Slatinice. Znovu bych
připomněl možnosti umísťování vánočního osvětlení na lampy veřejného osvětlení. První
možností je pronájem ozdob druhou jejich nákup. V prvním případně jde o cca 30 000,nájemné za jeden rok v celkovém počtu cca 20 ks vánočních ozdob. V druhém případě je
možné ozdoby pořídit za cca 5000 – 12000,- Kč bez DPH kus. V obou případech je nutné
připočítat náklady na každoroční montáž a přípravu lampy na ozdobu za cca 1200,- Kč bez
DPH kus.
Byla dána možnost přítomným sdělit svá stanoviska.
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Pan Žouželka uvedl, že určitě by se osvětlení nemělo pořizovat formou nájmu, ale raději
postupně nakupovat ozdoby.
Většina zastupitelů se shodla na vánoční výzdobě formou vánočních stromů u školy, před
obecním úřadem a v Lípách a na postupném nákupu vánočních ozdob na sloupy veřejného
osvětlení do hlavních ulic.
Návrh usnesení č.:44/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje postupné umístění vánoční výzdoby na sloupy
veřejného osvětlení formou nákupu svítících vánočních ozdob na sloupy veřejného
osvětlení a pověřuje vedení obce vyřízením.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0 , Zdržel se 2 (Ambros, Bc. Mikmek)
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.

Usnesení č.:44/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje postupné umístění vánoční výzdoby na sloupy
veřejného osvětlení formou nákupu svítících vánočních ozdob na sloupy veřejného
osvětlení a pověřuje vedení obce vyřízením.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 2 (Ambros, Bc. Mikmek)
6.5. Pronájem sokolovny
Od května letošního roku máme po uplynutí doby udržitelnosti projektu možnost konečně
pronajímat sokolovnu ve Slatinicích a částečně tak hradit náklady s jejím provozem spojené.
Proto jsme sestavili ceník, který je třeba projednat.
Dávám tímto možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Pan Šolc uvedl, že by se mělo investovat do údržby venkovního hřiště.
Návrh usnesení č.:45/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje ceník pronájmů Víceúčelového centra pro kulturu a
sport v obci Slatinice, který je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0 , Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:45/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje ceník pronájmů Víceúčelového centra pro
kulturu a sport v obci Slatinice, který je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
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6.6. Diskuze
Pan Šolc se dotázal, jak pokračují práce na cyklostezkách.
Pan starosta sdělil, že směr na Luběnice je s obcí domluven, ale s obcí Lutín je jednání horší,
protože pro jejich zastupitele tato cyklostezka není tak důležitá, jako jiné. Řeší trasy Třebčín a
Olšany. Pokud se Lutín nevyjádří, bude to muset obec nechat naprojektovat sama.
Pan Minář se dotázal, jestli již byla projednána jeho žádost o rozšíření a vydláždění vjezdu.
Pan starosta odpověděl, že vydláždění vjezdu není problém, ale s rozšířením vjezdu
nesouhlasí z důvodu bezpečnosti u autobusové zastávky. Žádost o rozšíření vjezdu bude
postoupena dopravnímu inspektorátu k vyjádření, jestli je rozšíření technicky vůbec možné.
Pan Soviar požádal, zda by se mohlo zařídit, aby si majitel pozemků určených k výsadbě za
nádražní ulicí posekal trávu.
Pan Ambros upozornil na nebezpečí u přechodu u školy a zda by nebylo vhodné přemýšlet
nad semaforem.
Na toto reagoval pan Soviar s tím, že s návrhem semaforů přišel ještě v době, kdy pan
Ambros byl starostou a bylo mu sděleno, že to nejde.
Pan Ambros odpověděl, že v tomto stávajícím místě to dopravní inspektorát nepovolí, že by
se musel přechod přesunout.
Vzhledem k tomu, že se do diskuze nikdo další nepřihlásil, starosta zasedání v 19:50 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 2014
5) Účetní závěrka obce za rok 2014
6) Ceník pronájmů Víceúčelového centra
7) Rozpočtový výhled 2015-2018
Zápis vypracovala: Dana Jahnová

Ověřovatelé:

Jiří Ambros

podpis:

MUDr. Pavel Soviar

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
4. zasedání dne 25.6.2015 – zasedací místnost OÚ Slatinice
Usnesení č.35/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Dotace a investice
3. Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2014
4. Účetní závěrka za rok 2014
5. Převody nemovitostí
6. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.:36/4
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 3.veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.:37/4
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o dotačních a investičních akcích
obce v nadcházejícím období.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.:38/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závěrečný účet obce Slatinice za rok 2014 se
souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 2 (MUDr. Soviar, Mgr. Koutný)
Usnesení č.:39/4
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 31.12.2014.
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle §84 odst.2, písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: zastupitelstvo obce Slatinice ve složení k datu 25.6.2015
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky
č. 220/2013:
zastupitel
Volba hlasování
Odůvodnění hlasování
Jiří Ambros
Pro
Bc. Ondřej Mikmek
Pro
Stanislav Havlíček
Pro
Radek Heckel
Pro
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Mgr. Zdeňka Ševčíková
Pro
Bc. Jakub Forman
Pro
Mgr. Radim Koutný
Zdržel se
Ing. Michal Sedlák
omluven
MUDr. Pavel Soviar
Zdržel se
Jana Stachová
Pro
Petr Šolc
Pro
Ing. Petr Tomeček
Zdržel se
Lubomír Vymazal
pro
JUDr. Dagmar Zejdová
omluvena
František Žouželka
pro
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 3 (Ing. Tomeček, MUDr. Soviar, Mgr.
Koutný)

Usnesení č.:40/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej pozemku par. č. 315 v k.ú. Slatinice na
Hané celkově 76 m², paní: Mgr. Štěpánkové za cenu: 75,- Kč za m² a pověřuje starostu
obce vypracováním kupní smlouvy a jejím podpisem.
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par. č. 645/1 nově par. č.
518 v k.ú. Slatinice na Hané celkově 617 m², odděleného na základě GP č. 696-94/2014
kupujícímu: ČEZ Distribuce, za cenu: 500,- Kč za m² a pověřuje starostu obce
vypracováním kupní smlouvy a jejím podpisem.
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje nákup části pozemku par. č. 202 o výměře do 60
m2 v k.ú. Slatinice na Hané za cenu do 100,- Kč za m², jde o pozemek, na kterém leží již
zbudovaný chodník, který navázal na chodník kolem mlýna Slatinice a pokračuje
směrem k lesoparku u tréninkového hřiště. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce
pana Ondřeje Mikmeka zadáním vypracováním GP, smlouvy a jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0 , Zdržel se 0
Usnesení č.:41/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015,o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0 , Zdržel se 0
Usnesení č.:42/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje rozpočtový výhled na období 2015 – 2018
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0 , Zdržel se 0
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Usnesení č.:43/4
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí záměr obce Slatinice zřídit s.r.o. a pověřuje
vedení obce přípravou.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0 , Zdržel se 0
Usnesení č.:44/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje postupné umístění vánoční výzdoby na sloupy
veřejného osvětlení formou nákupu svítících vánočních ozdob na sloupy veřejného
osvětlení a pověřuje vedení obce vyřízením.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 2 (Ambros, Bc. Mikmek)
Usnesení č.:45/4
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje ceník pronájmů Víceúčelového centra pro
kulturu a sport v obci Slatinice, který je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0

Zápis vypracovala: Dana Jahnová

Ověřovatelé:

Jiří Ambros

podpis:

MUDr. Pavel Soviar

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:
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