Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo ve středu 25. března 2015 od 18,00 hod. – Kulturní dům Lípy
Přítomno: 10 zastupitelů (viz. prezenční listina)
Nepřítomni: MUDr. Pavel Soviar (omluven), JUDr. Dagmar Zejdová (bez omluvy), Mgr.
Radim Koutný (omluven), Ing. Petr Tomeček (omluven), Radek Heckel (omluven)
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18,02 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 10 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 paní Mgr. Zdeňka Ševčíková a pan Petr Šolc.
Zápisem byla pověřena paní Vladimíra Hrubá.
Do návrhové komise byli určeni pan Jiří Ambros a Bc. Jakub Forman.
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.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnesení
Dotace a investice
Vydání Územního plánu Slatinice
Schválení nákupu pozemků
Diskuse, různé

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným
zastupitelům a občanům. Připomínka nebyla vznesena.
Návrh usnesení č.27/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnesení
Dotace a investice
Vydání Územního plánu Slatinice
Schválení nákupu pozemků
Diskuse, různé

Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 27/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnesení
Dotace a investice
Vydání Územního plánu Slatinice
Schválení nákupu pozemků
Diskuse, různé

Bod č.1 – Kontrola usnesení
Přednesl pan Ondřej Mikmek.
Usnesení č.23/2
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele přebytkového rozpočtu pro rok
2015 takto: příjmy 17.383.742,- Kč, výdaje 16.999.742,- Kč a financování 384.000,- Kč.
Rozpočet je již od začátku roku plněn.
Usnesení č.: 24/2
Zastupitelstvo obce schvaluje kontokorentní úvěr od ČS a.s. do výše 1,5 milionu korun a
pověřuje starostu obce p. Ondřeje Mikmeka podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru.
Kontokorentní úvěr slouží svému účelu a zatím jsme jej nemuseli čerpat.
Usnesení č.: 25/2
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce p. Ondřeje Mikmeka sjednáním podmínek o
spolupráci na kontrolu hospodaření v lese s panem Tomečkem.
S panem Tomečkem jsme již domluveni a souhlasil, že se bude podílet na správě a kontrole
hospodaření v našich lesích.
Usnesení č.: 26/2
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce p. Ondřeje Mikmeka zveřejňováním smluv na
internetových stránkách obce.
Úkol jsme zahájili a postupně doplňujeme smlouvy na naše webové stránky.
Dávám tímto možnost přítomným sdělit své stanovisko. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení č.28/3
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 2. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.28/3
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 2. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Slatinice.

Bod č. 2 – Dotace a investice
Pan starosta seznámil přítomné občany i zastupitele s nadcházejícími dotačními a investičními
akcemi.
Revitalizace hřišť v mateřské a základní škole – akce právě probíhá, dojde postupně k úpravě
dvora v základní škole a zahrady v mateřské škole. Pan Mikmek předvedl projekt na
promítacím plátně.
Úprava návsi Slatinice- byla podána žádost, celkové náklady 9,7 mil. Kč, naše náklady 30%
z celkových nákladů. Jedná se o úpravu středu obce, výstavbu a opravu nových chodníků,
vybudování nového stání podél silnice ve směru od Drahanovic, opravu veřejného osvětlení
apod. V rámci dnešního jednání je nutné schválit usnesení o dofinancování této akce.
Zateplení budov školy – opět bylo požádáno o dotaci, celkové náklady 7,5 mil. Kč bez DPH,
náš podíl 3,6 mil. Kč. Půjde o zateplení obou budov školy, výměnu oken, kotlů a topného
systému.
Vybavení sběrného místa – byla podána žádost, jedná se o doplnění kontejnerů na odpad,
pořízení štěpkovače apod. Celkově o zefektivnění sběru tříděného odpadu v obou částech
obce. Celkové náklady 2,1 mil. Kč bez DPH, naše náklady 20% z celkových nákladů.
Dostavba školky – byla podána žádost, jedná se o vybudování nového oddělení. Celkové
náklady přibližně 10 mil. Kč. Koncem března bychom mohli znát výsledek.
Cyklostezka Slatinice – Lutín,- zahájíme projektovou přípravu, proběhlo jednání se zastupiteli
Lutína.
Pan Havlíček seznámil přítomné s akcemi v Lípách:
Hygienické zařízení v Lípách – bohužel akci nejde napasovat na žádnou dotaci, přesto obec
zainvestuje. Akce proběhne v letošním - nejpozději v příštím roce.
Výkup pozemků – jedná se o pozemky od Větřáku směrem na Slatinice. Jde o nápravu ve
vlastnických vztazích tak, aby mohla proběhnout oprava chodníku a např. veřej. osvětlení.
Kruhový objezd na křižovatce Větřák – na tuto akci přislíbil podporu náměstek hejtmana.
Jedná se současně i o vybudování potřebných přechodů pro chodce, Slatinky plánují budovat
chodník od Slatinek, chceme navázat tak, aby se zvýšila bezpečnost v této lokalitě.
Pan Mikmek dodal:
Úprava návsi v Lípách – jedná se o úpravu lokality okolo potoka: vybudování parkovacích
míst, zeleň a zejména úprava koryta potoka. (Měl by se vyřešit problém s průsakem vody do
sklepů rodinných domů).
V 18,18 hod. přišel zastupitel, pan MUDr. Pavel Soviar.

Pan Mikmek přednesl další plánované akce:
Hřiště v Lípách – jedná se o úpravu povrchu hřiště. Povrch by měly být umělohmotný,
vhodný pro letní i zimní sporty. Čekáme na vyhlášení dotačního titulu.
Vodovod Slatinice – v červnu nebo v červenci 2015 by měl být vyhlášen dotační titul na
obnovu vodovodních sítí. Jsme si vědomi špatného stavu v obci – zejména na „Nádražní
ulici“. (Dotace by měla činit cca 70% z celkových nákladů)
Pan Ing. Sedlák se zeptal, zda se počítá s opravou vodovodní sítě v místech, kde se v projektu
„Úprava návsi Slatinice“ plánuje budoucí parkoviště – směr od Drahanovic do obce. A proč
jsou v projektu další parkovací místa. Má dojem, že míst na stání je v obci dost. Pan Mikmek
odpověděl, že parkovací místa budou jistě využita nejen návštěvníky lázní, ale i samotnými
občany a oprava vodovodu proběhne.
Pan Ing. Sedlák dále uvedl, že 3 mil. z rozpočtu obce na tuto akci je dost a zeptal se, proč se
plánuje další kašna, když už v obci kašny jsou. Pan Mikmek odpověděl, že je nyní poslední
možnost na takovou akci získat dotaci. A v projektu není řešena kašna, ale pítko.
Pan Bc. Forman uvedl, že Lázně Slatinice a.s. nevyužívají svá parkoviště a auta návštěvníků a
zaměstnanců stojí podél cest. Požádal, aby vedení obce vše konzultovalo s vedením lázní.
Pan Šolc uvedl, že aut (zejména za lázněmi) bude v budoucnu přibývat a zeptal se, zda se řeší
zpomalovací pásy při vjezdu do obce – zejména od Drahanovic. Pan Mikmek sdělil, že
v novém ÚP jsou uvedeny zpomalovací ostrůvky při vjezdu od Drahanovic, u hřbitova, od
Lutína a do Líp od Kaple.
Pan Šolc se dále zeptal, zda zůstane stávající točna autobusu před lázněmi a zda budou řešeny
vjezdy do rodinných domů na lázeňské ulici. Pan Mikmek sdělil, že vjezdy nebylo možné do
návrhu zařadit a točna autobusu bude nově upravena. Pan Šolc se dotázal, zda byl využit
původní již zpracovaný návrh na úpravu návsi. Pan Mikmek uvedl, že některé části byly
z návrhu převzaty.
Pan Šolc se dále zeptal, zda se bude řešit oprava obecních budov, zejména Lichtenštejnského
dvora. Pan Mikmek řekl, že architektka již zpracovává úpravu vnějších i vnitřních
nevyužitých prostor.
Pan Ing. Štafa řekl, že se jedná o velké nakupení investičních akcí a zeptal se, jak se vše bude
financovat. Pan Mikmek odpověděl, že většina akcí bude financována z dotací, u nového
oddělní MŠ a vodovodu se počítá také s dotací a předpokládá se úvěr na dofinancování (u
vodovodu dlouhodobější z důvodu finanční náročnosti akce), dofinancování úpravy návsi a
vybavení sběrného dvora by se mělo řešit z rozpočtu obce. Pan Mikmek dále sdělil, že
chceme nyní vytěžit z dotací co nejvíce, protože nevíme, co bude v roce 2020. Pan Ing. Štafa
se dále dotázal, jakou má obec v současné době dluhovou službu. Pan Mikmek neuvedl
konkrétní čísla z důvodu nepřítomnosti účetní obce, ale uvedl, že ukazatel dluhové služby je
dlouhodobě zkreslený hypotečním úvěrem na bytový dům u hřiště.
Pan Šolc se dále zeptal na akci Zateplení budov ZŠ. Pan Mikmek uvedl, že zde se počítá
s velkou návratností financí, neboť v současné době se v budovách hodně protopí.

Návrh usnesení č.29/3
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o dotačních a investičních akcích obce
v nadcházejícím období.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.29/3
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o dotačních a investičních akcích
obce v nadcházejícím období.
Pan Mikmek dále uvedl, že k akci „Úprava návsi Slatinice“ je nutné schválit následující
usnesení:
Návrh 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.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 1 (Sedlák), Zdržel se 1 (Soviar)
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.
Bod č. 3 – Vydání Územního plánu Slatinice
Návrh územního plánu byl přehledně ukázán na promítacím plátně.
Slova se ujal pan Ing. Sedlák. Řekl, že konečně po sedmi letech práce a zejména i díky
novému starostovi se dokončil nový územní plán.
Oproti původnímu návrhu došlo k malým úpravám, nově vzniklá hřiště přibyla do občanské
vybavenosti, došlo k posunu obchvatu obce, zmenšila se průmyslová zóna, řešil se přesun
trafostanice, nová výstavba atd..
Občanům, kteří podali včas námitky, bylo zasláno vyjádření z odboru koncepce a rozvoje.
Pan Střída se zeptal, jak je řešen obchvat obce Lípy. Pan Sedlák ukázal na plátně, kde končí
obchvat na katastru naší obce a sdělil, že další část musí řešit v územním plánu obec Slatinky,
neboť se jedná o její katastr.
Pan Mišák připomenul minulé „nešťastné“ územní plány obce, z nichž první z roku 1974 byl
– dle jeho názoru – úplný paskvil, v 90. letech pak postupně docházelo k legalizaci černých
staveb, jako byl areál kolchozu. Zde měla nejprve vzniknout podnikatelská zóna a najednou
byla tato lokalita uvedena jako obytná zóna. V současném návrhu územního plánu vidí
nešťastné řešení v posunutí obchvatu obce ( nevhodné propojení cest, špatná manipulace se
zemědělskou technikou). Nabádá vedení obce, aby si příště lépe rozmyslelo situaci, než se

nadělají další chyby. Ale samozřejmě spousta věcí z územního plánu se nemusí realizovat,
stejně tak, jako v minulosti.
Pan Sedlák sdělil, že umístění obchvatu není pouze věcí zastupitelů a vedení obce, ale i
dalších dotčených orgánů (drážní úřad, kraj, ministerstvo ŽP apod.). A i když s některými
záležitostmi nesouhlasíme, musíme najít společné řešení. Příkladem je i odtrubnění potoka
v ulici Chajdy, kdy toto chce právě dotčený orgán. Obec s tím příliš nesouhlasí, i když je
pravdou, že by to částečně zamezilo plošným záplavám.
Pan Mikmek připomenul parkování u lázeňských objektů. Sdělil, že v případě, že se dnes
schválí územní plán, budou lázně povinny parkovat na místech tomu určených. Pokud se tak
nestane, obec na komunikace umístí značky zákazu stání.
Pan Šolc se zeptal na lokalitu cyklostezky na Lutín. Pan Mikmek řekl, že je více variant.
Jedna podél hlavní cesty a další na polních cestách. Teď jednáme s vedením obce Lutín o
napojení cyklostezky s Lutínem. Pan Mikmek připomenul i cyklostezku na Luběnice, která se
pro občany sice nezdá příliš atraktivní, ale z Luběnic vede dále cyklostezka na Těšetice až na
Olomouc.
Pan Šolc se dále zeptal na pozemky u ČOV. Pan Sedlák je ukázal a sdělil, že se jedná o
pozemky s ornou půdou, v územním plánu vedené jako rezerva pro využití při další změně
ÚP. Tyto pozemky nelze zastavit a je možné je využít jako biokoridor. Jedná se o část, kde
měl dříve vést obchvat.
Návrh 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
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.

Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 1 (Soviar), Zdržel se 0

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)
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
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.

Bod č. 4 – Schválení nákupu pozemků
Pan Mikmek ukázal na dataprojektoru pozemky, které se budou schvalovat k nákupu.
Jedná se o nově vzniklé pozemky parc.č. 615/129 a 615/130. V prvním případě jde o 1641
m2a v druhém pak o 613 m2. S majiteli pozemku je předběžně dohodnuta cena 100,- Kč/m2.
Pan Forman se zeptal o jaký druh pozemku jde. Pan Mikmek řekl, že se jedná o ornou půdu,
ale v novém územním plánu jde o podnikatelskou zónu. Jinak by obec o tyto pozemky
nestála. Tyto pozemky chceme využít k ukládání stavebního a jiného materiálu. Pan Forman
řekl, že 100,- Kč za metr je moc.
Návrh 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.

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 3 (Forman, Soviar, Žouželka)

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.

Návrh 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.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 3 (Forman, Soviar, Žouželka)
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.

Bod č. 5 – Diskuse, různé
Pan Mikmek zavedl diskusi, zda bude obec dále provozovat „Dům služeb“. Náklady na
udržení jsou stále větší (růst energie atd.) Navrhl přestěhovat služby do nevyužitých prostor
Lichtenštejnského domu. Pan Šolc reagoval s tím, že není v silách udržet více obecních budov
a souhlasil s prodejem domu. Paní Ševčíková rovněž vyjádřila souhlas. Pan Žouželka se
zeptal, zda o dům má již teď někdo zájem. Pan Mikmek odpověděl, že prozatím ne. Nejprve
se záležitost musí projednat s nájemci, zhotovit odhad apod. Pan Štafa upozornil na
nevzhlednost některých budov v blízkosti lázní a nevhodné plechové oplocení. Řekl, že by
obec měla zamezit tomu, aby nový majitel nevyužil dům k nevhodným účelům (sociální byty
apod.). Pan Mikmek uvedl, že se musí s případným kupcem jednat o podmínkách a stanovit
určitá pravidla k užívání.
Z důvodu připomínek některých občanů a zastupitelů byla otevřena diskuse ohledně vánoční
výzdoby v obci. Pan Mikmek sdělil, že jednal s firmou, která se tímto zabývá, a řekl, že
pořízení a příprava výzdoby by stála 80.000,- Kč a nájem ozdob 50.000,- Kč/rok. Starosta
dále uvedl, že záležitost projednávali i na radě, rada tímto příliš nadšena není. Pan Žouželka
se dotázal, zda nebude lepší ozdoby koupit. Pan Mikmek odpověděl, že to zjistí. Pan Ambros
s panem Formanem chtějí zjistit, kolik by stála elektrická energie.
Pan Šolc uvedl, že vysázení vánočních stromků u školy a budovy obecního úřadu nepovažuje
za šťastné. V obecním lese je stromků k vánoční výzdobě jistě dost. Dále se zeptal, zda již
bylo jednáno s Ing. Tandlerem o dosadbě chybějících stromů a připomenul aktuálnost oživení

činnosti komise pro životní prostředí. Pan Mikmek odpověděl, že k dosázení chybějících
stromů dojde a připomenul nutnost vykácet ještě staré švestky nad sokolovnou a dosadit nové.
Pan Slezák se zeptal na vykácené stromy – vrba, ořech a smrky za školou směrem k pramenu.
Pan Mikmek sdělil, že ořech i vrba byly ve špatném stavu, smrky byly vykáceny na žádost
paní Lukášové (ničily zídku a vjezd do garáže).
Pan Svoboda připomenul katastrofální stav ořechů od Větřáku do Slatinic. Pan Šolc se zeptal
na dosázení stromů podél cesty k Lutínu. Pan Mikmek odpověděl, že vše projedná se správou
silnic.
Paní Ševčíková upozornila na nedostatečný počet odpadkových košů v obci. Dále uvedla
nutnost pořízení čekárny na zastávce u školy.
Pan Střída se zeptal na svoz bioodpadu. Pan Mikmek sdělil, že budou probíhat sběrné soboty,
kdy na určitých místech v obci bude přistaven kontejner a za přítomnosti pracovníka obce zde
budou moci občané uložit bioodpad. Pan Mikmek dále uvedl, že občané budou včas
informováni formou letáčků. Sběr železa bude dále v kompetenci hasičů a ve sběrném dvoře
budou moci občané uložit elektroodpad, bílou techniku apod.
Pan Vychodil upozornil na nedbalost majitelů psů v odstraňování psích exkrementů. Pan
Mikmek sdělil, že vše je v lidech a slíbil vyhlášení v obecním rozhlase.
Pan Vychodil dále upozornil na nevhodné parkování na chodnících. Paní Stachová řekla, že
v obci, bohužel, nejsou vhodná stání pro auta, proto se musí stát i na chodnících. Parkoviště u
obchodu je soukromé (nutné dohodnout s majitelem). Pan Prázdný uvedl, že většina domů má
vjezdy, takže by se mělo parkovat na nich. Vše je v chování lidí. Pan Havlíček se zeptal pana
Prázdného (zaměstnanec policie ČR), jestli v obci Lípy byly dány pokuty za stání na
chodnících. Pan Prázdný odpověděl, že pokuty zatím nedali a vše řešili domluvou. Pan
Havlíček řekl, že by pokuty měli dát, možná by si lidé dali příště pozor. K tomuto tématu byl
dán návrh na usnesení.
Návrh usnesení č. 34/3
Zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje vedení obce podáním písemného podnětu na Polici
ČR Lutín k prošetření parkování na chodnících v Lípách.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 34/3
Zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje vedení obce podáním písemného podnětu na
Polici ČR Lutín k prošetření parkování na chodnících v Lípách.

Do diskuse se nikdo další nepřihlásil, starosta zasedání v 19,45 hod. ukončil.

Zápis vypracovala: Vladimíra Hrubá

Ověřovatelé:

Mgr. Zdeňka Ševčíková

podpis:

Petr Šolc

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
3. zasedání dne 25. března 2015 – Kulturní dům Lípy

Usnesení č. 27/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnesení
Dotace a investice
Vydání Územního plánu Slatinice
Schválení nákupu pozemků
Diskuse, různé

Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.28/3
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 2. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.29/3
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o dotačních a investičních akcích
obce v nadcházejícím období.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

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.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 1 (Sedlák), Zdržel se 1 (Soviar)

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
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.
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 1 (Soviar), Zdržel se 0
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.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 3 (Forman, Soviar, Žouželka)
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.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 3 (Forman, Soviar, Žouželka)

Usnesení č. 34/3
Zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje vedení obce podáním písemného podnětu na
Polici ČR Lutín k prošetření parkování na chodnících v Lípách.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Vypracovala: Vladimíra Hrubá

Ověřovatelé:

Mgr. Zdeňka Ševčíková

podpis:

Petr Šolc

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:

