Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo v úterý 15.12.2015 od 18,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ
Přítomno:
Nepřítomni:

11 zastupitelů (viz. prezenční listina)
4 zastupitelé ( p. Braunerová, Heckel, Koutný, Soviar )

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 12 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 Bc. Jakub Forman a pan Jiří Ambros.
Zápisem byla pověřena paní Dana Jahnová.
Do návrhové komise byli určeni paní Jana Stachová a pan Ing. Petr Tomeček.
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
Rozpočet obce Slatinice pro rok 2016
Dotace a investice
Převod nemovitostí
Diskuze, různé

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným zastupitelům
a občanům. Připomínka nebyla vznesena.

Návrh usnesení č.:60/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Rozpočet obce Slatinice pro rok 2016
3. Dotace a investice
4. Převod nemovitostí
5. Diskuze, různé
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Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Starosta konstatoval, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.60/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Rozpočet obce Slatinice pro rok 2016
3. Dotace a investice
4. Převod nemovitostí
5. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 1 – Kontrola usnesení
Pan místostarosta seznámil s prvním bodem dnešního zasedání.
Usnesení č.49/5
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje směnu části katastrálního území Slatinice na
Hané s částí katastrálního území Slatinky a to: pozemky v k.ú. Slatinice na Hané par.č.
175 a 168/2 za pozemky v k.ú. Slatinky par.č. 854, 1419/1, 850/3.
Usnesení č.50/5
Zastupitelstvo obce Slatinice v souladu s § 84 zákona o obcích, zakládá společnost Služby obce
Slatinice s.r.o.. Základní údaje o společnosti - název: Služby obce Slatinice s.r.o.,sídlo: Slatinice 50, 783
42 Slatinice. Předmětem podnikání obchodní společnosti je:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zednictví,
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Jediným společníkem je Obec
Slatinice, zastoupená Zastupitelstvem obce Slatinice. Základní kapitál: 300 000,- Kč.
Jednatelem je zvolen Stanislav Havlíček, správcem vkladu zvolen Ondřej Mikmek.
Zastupitelstvo obce Slatinice určuje zástupcem ve věci založení s.r.o. a podpisem
notářského vkladu starostu obce, Ondřeje Mikmeka.
Usnesení č. 53/5
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje uzavření Dohody mezi obcí Luběnice a obcí
Slatinice o přípravě cyklostezky Slatinice - Luběnice a pověřuje starostu obce pana
Ondřeje Mikmeka podpisem dohody a dalším jednáním.
Usnesení č. 56/5
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje výjimku z nejnižšího počtu dětí pro školní rok
2015/2016. Zastupitelstvo obce Slatinice, jako zástupce zřizovatele ZŠ a MŠ Slatinice
p.o., souhlasí a povoluje výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů pro ZŠ
Slatinice, kdy zákonem požadovaný počet pro 9 tříd je 153 žáků, v současné době má ZŠ
Slatinice 134 žáků, tedy pod touto hranicí.
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Usnesení č. 57/5
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup části pozemku par.č. 615/34 v k.ú.
Slatinice na Hané do celkové výměry 2600 m2 a do ceny 100,- Kč za m2, a pověřuje
starostu obce pana Ondřeje Mikmeka vyjednáním smlouvy a podpisem.
Usnesení č. 58/5
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje smlouvu o úvěru č. 04290394469 s Českou
spořitelnou, a.s., na dotační akci „ Úprava návsi Slatinice“ ve výši 10 000 000,- Kč a
pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem smlouvy.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení č.:61/6
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 5. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Starosta konstatoval, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:61/6
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 5. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 2 – Rozpočet obce Slatinice pro rok 2016
Pan starosta seznámil přítomné s druhým bodem jednání, kterým je rozpočet obce pro rok 2016.
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele pro rok 2016 byly zpracovány podle platných zákonů, zejména
podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů a podle vyhlášky 51/2011 o rozpočtové skladbě.
Plánované příjmy tvoří 17.735.447,65 Kč, výdaje 16.979.687,65 Kč, přičemž rozdíl mezi příjmy a výdaji
je zapojen do rozpočtu prostřednictvím tzv. financování ve výši 755.760,- Kč. Vzhledem k tomu, že
příjmy rozpočtu jsou vyšší než výdaje a rozdíl je rozpočtován na vybraných položkách třídy 8 jedná se
o rozpočet přebytkový.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce a současně na webových stránkách
obce.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným zastupitelům
a občanům.
Návrh usnesení č.:62/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele přebytkového rozpočtu pro rok 2016
takto: příjmy 17.735.447,65 Kč, výdaje 16.979.687,65 Kč a financování 755.760,- Kč.
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Výsledek hlasování:
Pro 10 (Sedlák, Vymazal, Ambros, Forman, Havlíček, Mikmek, Šolc, Stachová, Žouželka,
Tomeček)
Proti 1 (Zejdová,)
Zdržel se 0
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 1, Zdržel se 0
Starosta konstatoval, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.62/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele přebytkového rozpočtu pro rok 2016
takto: příjmy 17.735.447,65 Kč, výdaje 16.979.687,65 Kč a financování 755.760,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 1 (Zejdová), Zdržel se 0

Bod č. 3 - Dotace a investice
Pan starosta seznámil přítomné s většinou letošních investic.
Zahrady v přírodním stylu MŠ a ZŠ Slatinice
Zahájení prací na zahradách MŠ a ZŠ Slatinice proběhlo na konci roku 2014 a jsme velmi rádi, že se
nám v roce 2015 podařilo zahrady dokončit. Během příštího roku uspořádáme společně se ZŠ
Slatinice den otevřených dveří, kde budete moci vše zhlédnout.
Celkové náklady akce činily:

5 574 140,- Kč

Dotace:

4 896 262,- Kč

Naše náklady:

670 000,- Kč

Energetické úspory ZŠ Slatinice
Projekt, který řešil zateplení budov naší základní školy včetně výměny výplní a otvorů byl dokončen
také v letošním roce. I přes to, že vlivem průtahů při výběrovém řízení způsobenou nutností
odpovídat na dotazy uchazečů se podařilo zajistit dokončení rekonstrukce a dnes již můžeme
obdivovat nejen školní zahrady, ale i fasády budov základní školy a nová okna.
Celkové náklady akce činily:

6 507 952,- Kč

Dotace:

4 837 693,- Kč

Naše náklady:

1 670 259,- Kč

Zlepšení systému nakládání s odpadem v obci Slatinice
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Projektem „Zlepšení systému nakládání s odpady v obci Slatinice“ bude obec Slatinice nově řešit
shromažďování a likvidaci většiny druhů odpadů, které se na našem území produkují. Zcela novým
přístupem chceme zlepšit možnosti likvidace a zbavování se nepotřebných odpadů, zařízení a
nepotřebného materiálu přímo v naší obci. Do této doby bylo možné třídit plasty, sklo a papír. Tato
možnost zůstává a doufáme, že budeme jako lidé, kteří dbají na stav životního prostředí, třídit dál a
ještě lépe. Díky tomuto projektu jsme pořídili nový kolový nakladač, kontejnery na odpady a
štěpkovač. O fungování sběrného místa budeme informovat..
Celkové náklady akce činily:

2 738 442,- Kč

Dotace:

2 348 973,- Kč

Naše náklady:

389 469,- Kč

Úprava návsi Slatinice
Úprava návsi ve Slatinicích je komplexní projekt týkající se de facto celého centrální prostoru Slatinic.
Mimo nové zpevněné plochy, chodníků, parkoviště, řeší i architektonické objekty, které přispějí
k vzhledu naší obce a pomůžou k ještě lepší prezentaci Slatinic. Přibydou parkovací místa,
modernizuje se veřejné osvětlení, obnoví se přechod před lázněmi, a vznikne nová plocha pro
shromažďování občanů. Proč projekt realizujeme na konci roku? Není to náš výmysl. Pokud by to
záleželo na nás, realizace by probíhala již v jarních měsících. Dotační titul ROP Střední Morava nás
však s možností získání dotace oslovil až v září 2015 s podmínkou realizace v co nejkratší době. A bylo
na našem velmi těžkém rozhodnutí, jestli jednu z posledních možností získání dotace na veřejná
prostranství chytit, nebo pustit. Nakonec jsme se přes všechny problémy rozhodli do projektu jít a
zrealizovat jej, protože mnoho podobných šancí už nebude.
Předběžné náklady:
Celkové náklady akce:

cca 8 000 000,- Kč

Dotace:

cca 6 800 000,- Kč

Naše náklady:

cca 1 200 000,- Kč

Mimo uvedené investice jsme dále čerpali z dotačních zdrojů na vybavení jednotek sborů
dobrovolných hasičů, dočerpávali jsme dotaci na svoz bioodpadu, získali další dotace z Úřadu Práce a
několik dalších menších dotací o celkové částce cca 2 000 000,- Kč.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení č.63/6
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
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Starosta konstatoval, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.: 63/6
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

Bod č. 4 - Převod nemovitostí – nákup Lípy Zaoral, prodej pod skládkou
V tomto bodě programu se bude jednat o prodeji části pozemku par.č. 381/2 v k.ú. Slatinice na Hané
přesněji o jeho východní části o výměře 250 m2, a nákupu pozemků v k.ú. Lípy par.č. 99 a 103.
V případě nákupu se jedná o pozemky sousedící s tokem Deštná, kde bychom chtěli získat tyto části
pozemků k umístění kontejnerů na tříděný odpad a také jako veřejný prostor s možností umístění
větších kontejnerů na bioodpad apod. V místní části Lípy nemá obec ve svém majetku vhodné
pozemky, které by mohla využít. Jedná se zhruba o část, kterou vidíme na plátně.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č:64/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup části pozemku par.č. 103 o celkové výměře do 350 m²
v k.ú. Lípy za cenu do 500 Kč za m² a části pozemku par.č. 99 o celkové výměře do 300 m² v k.ú.
Lípy za cenu do 500 Kč za m² v obou případech jde o severní část pozemku sousedící s pozemkem
par.č. 153 v k.ú. Lípy. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka zadáním
GP, vypracování smlouvy a jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Starosta konstatoval, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:64/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup části pozemku par.č. 103 o celkové výměře do 350 m²
v k.ú. Lípy za cenu do 500 Kč za m² a části pozemku par.č. 99 o celkové výměře do 300 m² v k.ú.
Lípy za cenu do 500 Kč za m² v obou případech jde o severní část pozemku sousedící s pozemkem
par.č. 153 v k.ú. Lípy. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka zadáním
GP, vypracování smlouvy a jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
V případě prodeje části pozemku 381/2 v k.ú. Slatinice na Hané se jedná o prodej na základě žádosti
místního občana ze Slatinic, který radu obce požádal o sdělení a případnou možnost získání pozemku
pro účely zřízení zahrádky, nebo sadu. Rada poté zjistila, že jediný vhodný pozemek k těmto účelům
je právě pozemek 381/2, který již z části nabídla a prodala majiteli sousedního pozemku. Rada dále
rozhodla záměr obce nabídnout část tohoto pozemku, schválila a následně jej vyvěsila podle všech
příslušných ustanovení zákona. Protože se jedná o druh pozemku zahrada, rozhodla rada požadovat
nejnižší cenu 100,- Kč za m2, jako u podobných pozemků tohoto typu. Celková výměra prodávaného
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pozemku nepřesáhne 250 m2. Na nabídku reagovali dva zájemci, kteří tak učinili zalepenou obálkou
s nápisem neotvírat.
Před samotným otevřením obálek vystoupil zastupitel Ing. Michal Sedlák s návrhem, zda by nebylo
vhodnější tento nabízený pozemek prodat majiteli sousedního pozemku Ing. Novákovi a manželům
Kurucovým po zveřejnění záměru až sousední nevyužívaný pozemek.
Následovalo otevření obálek a seznámení přítomných s jejím obsahem.
manželé Kurucovi nabízejí částku 150,- Kč za m2
Petr Novák nabízí částku 160,- Kč za m2
Návrh usnesení č.: 65/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej východní části pozemku par.č. 381/2 v k.ú. Slatinice
na Hané, celkově 250 m2 hraničící s pozemkem 381/4 v k.ú. Slatinice na Hané a to zájemci: Ing.
Novákovi za nabídnutou cenu: 160,- za m2. GP nechá vypracovat a uhradí kupující. Dále
zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje starostu obce Ondřeje Mikmeka zadáním vypracování kupní
smlouvy na uvedenou část pozemku a jejím podpisem.

Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Starosta konstatoval, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.

Usnesení č. : 65/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej východní části pozemku par.č. 381/2 v k.ú. Slatinice
na Hané, celkově 250 m2 hraničící s pozemkem 381/4 v k.ú. Slatinice na Hané a to zájemci: Ing.
Novákovi za nabídnutou cenu: 160,- za m2. GP nechá vypracovat a uhradí kupující. Dále
zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje starostu obce Ondřeje Mikmeka zadáním vypracování kupní
smlouvy na uvedenou část pozemku a jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 5 - Diskuze, různé
5.1. Určení uvolněného člena zastupitelstva
Z důvodů nadcházejícího navýšení činnosti v místní části Lípy, kde je plánováno zahájit několik
investičních akcí a dále rozběhnutí projektu komplexních pozemkových úprav a celkovému navýšení
administrativní zátěže na vedení obce pan starosta zastupitelstvo požádal, aby schválilo usnesení o
změně výkonu funkce místostarosty z neuvolněné na uvolněnou. Pan místostarosta již funkci
vykonává nejen v úřední dny, ale de facto po celý pracovní týden a také o víkendech, proto tento
přechod považuji za nutný.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
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Návrh usnesení č.:66/6
Zastupitelstvo obce Slatinice určuje, že funkce místostarosty bude od 1.1.2016 vykonávaná jako
uvolněná.

Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 1 (Havlíček)
Starosta konstatoval, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.

Usnesení č.:66/6
Zastupitelstvo obce Slatinice určuje, že funkce místostarosty bude od 1.1. 2016 vykonávaná jako
uvolněná.

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

5.2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.2/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů musí být aktualizována na základě změny legislativy,
která nově upravuje možnosti osvobození od poplatku. V OZV neměníme tedy vůbec nic kromě
článku 6 Osvobození odstavec 2, kdy cituji:
Od poplatku se osvobozuje:
a) poplatník s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Slatinice na adrese Slatinice č.p. 50
b) poplatník zdržující se v příslušném kalendářním roce minimálně 6 měsíců mimo Českou Republiku
c) poplatník, který je fyzickou osobou, která má v příslušném kalendářním roce ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, pokud je současně tento poplatníkem dle článku (2) odstavec (1) fyzickou osobou,
která má v obci pobyt.
Účinnost OZV 2/2015 je od 1.1.2016, výše poplatku zůstává beze změny.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č.:67/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. :67/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0

5.3. Lázně Slatinice žádost
Pan starosta seznámil zastupitele se žádostí Lázní Slatinic o směnu části pozemku p.č.350/11 ve
vlastnictví obce Slatinice, katastrálním území Slatinice s částí pozemku p.č 373/18, ve vlastnictví
Lázně Slatinice a.s., katastrální území Slatinice. Směna bude provedena stejnou výměrou po zaměření
za účasti obou stran.
Zastupitelé vedli debatu, zda by byl obci směněný pozemek k něčemu prospěšný. Uvedli, že Lázně
náš pozemek využívají ke komerčnímu využití a navrhli, aby se svolala pracovní schůzka zastupitelů
s vedením lázní a pobavili se, zda nemají k dispozici vhodnější pozemek pro směnu nebo se dohodli
na širší spolupráci mezi Obcí a Lázněmi.

Pan Tomeček v krátkosti informoval o obecním lese, který má pronajatý s.r.o. Služby obce Slatinice.
Polovina dřeva, která byla vytěžena, je již prodaná. V lese je kůrovec, tak jak v celé ČR. Napadené
dřevo bude určeno jako palivové dříví k prodeji občanům Slatinice a Lípy.
Do diskuze se přihlásil pan Minář s dotazem, kdy na návsi skončí hutnění půdy.
Pan starosta odpověděl, že hutnění se provádí z důvodu, že tam není takové podloží, které je
potřeba. Další hutnění bude ještě po položení dlaždic.
JUDr. Zejdová se dotázala na výstavbu bytů, kdy vyvěšený poutač v nádražní ulici upozorňuje na
možnost sociálního bydlení, s kterým jsou spojené příspěvky na bydlení. Zda někdo z majitelů
pozemků jednal s obcí.
Pan starosta odpověděl, že se nejedná o sociální bydlení, ale bydlení pro seniory. Od začátku stavby
je to jako bydlení pro seniory prezentováno. Jedná se o malometrážní nájemní byty. Obec nemá šanci
ovlivnit, jaký typ stavby si majitelé pozemků postaví. Podobný komplex pro seniory už má firma
postavený v Nové Vésce u Bruntálu.
Do diskuze vstoupila paní Hamplová, která uvedla, že se byli s manželem v Nové Vésce podívat.
Uvedla, že paní správcová je provedla po celém komplexu. Bydlí tam převážně staří lidé nebo
postižení občané a je to opravdu ubytování na úrovni.
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Vzhledem k tomu, že se do diskuze nikdo další nepřihlásil, starosta popřál všem hodně štěstí , zdraví a
úspěchů v novém roce a zasedání v 19:30 ukončil.
Přílohy:
1) Oznámení o dni a místě konání veřejného zasedání ZO
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Prezenční listina občanů
4) Návrh rozpočtu závazné ukazatele na rok 2016
5) Nabídky

Zápis vypracovala: Dana Jahnová
Ověřovatelé:

Starosta:

Bc. Jakub Forman

podpis:

Jiří Ambros

podpis:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta: Stanislav Havlíček

podpis:
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
5. zasedání dne 15.12.2015 – zasedací místnost OÚ Slatinice
Usnesení č.60/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Rozpočet obce Slatinice pro rok 2016
3. Dotace a investice
4. Převod nemovitostí
5. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.:61/6
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého 5. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.62/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele přebytkového rozpočtu pro rok 2016
takto: příjmy 17.735.447,65 Kč, výdaje 16.979.687,65 Kč a financování 755.760,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 1 (Zejdová), Zdržel se 0
Usnesení č.: 63/6
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.:64/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup části pozemku par.č. 103 o celkové výměře do 350 m²
v k.ú. Lípy za cenu do 500 Kč za m² a části pozemku par.č. 99 o celkové výměře do 300 m² v k.ú.
Lípy za cenu do 500 Kč za m² v obou případech jde o severní část pozemku sousedící s pozemkem
par.č. 153 v k.ú. Lípy. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka zadáním
GP, vypracování smlouvy a jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. : 65/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej východní části pozemku par.č. 381/2 v k.ú. Slatinice
na Hané, celkově 250 m2 hraničící s pozemkem 381/4 v k.ú. Slatinice na Hané a to zájemci: Ing.
Novákovi za nabídnutou cenu: 160,- za m2. GP nechá vypracovat a uhradí kupující. Dále
zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje starostu obce Ondřeje Mikmeka zadáním vypracování kupní
smlouvy na uvedenou část pozemku a jejím podpisem.
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Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č.:66/6
Zastupitelstvo obce Slatinice určuje, že funkce místostarosty bude od 1.1. 2016 vykonávaná jako
uvolněná.
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 1 (Havlíček)

Usnesení č. :67/6
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Zápis vypracovala: Dana Jahnová

Ověřovatelé:

Bc. Jakub Forman

podpis:

Jiří Ambros

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:
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