Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
konaného dne 15. 11. 2010 – sokolovna Slatinice.
Přítomni: 15 zastupitelů (viz. prezenční listina)
Zasedání Zastupitelstva obce Slatinice bylo zahájeno v 18,00 hodin předsedajícím, panem
Antonínem Dudkem.
Pan Dudek přivítal přítomné zastupitele a hosty. Vyzval přítomné zastupitele k podání
připomínek ohledně pořízení filmového záznamu. Nikdo z přítomných nevznesl námitku.
Předsedající pověřil zapisovatelkou dnešního zasedání paní Vladimíru Hrubou.
Pan Antonín Dudek konstatoval, ţe zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Slatinice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 3. 11. 2010 do 15.11.2010.
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, ţe přítomno je všech 15 členů zastupitelstva, takţe zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
sloţení slibu. Před sloţením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, ţe odmítnutí sloţit
slib nebo sloţení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§55 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změn některých zákonů, v platném znění).
Dále předsedající určil pana Ondřeje Mikmeka přečtením slibu a jmenovitě vyzval přítomné
členy zastupitelstva obce ke sloţení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č.2).
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou.
Předsedající určil dva ověřovatele zápisu – pana Miroslava Dvořáka a pana Michala Sedláka.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající přečetl program zasedání ve znění:
1. Určení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
3. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolněni
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) Volba starosty

e) Volba místostarostů
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba předsedy kontrolního výboru
d) Volba členů finančního výboru
e) Volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6. Diskuse
Po přečtení programu dal předsedající prostor k vyjádření se a sdělení stanovisek zastupitelů a
přítomných hostů k navrţenému programu.
Pan Jiří Ambros poţádal o doplnění programu v bodě 3 o písmeno f) volba členů rady.
Poté poţádal předsedající zastupitele, aby zvednutím ruky vyjádřili, zda souhlasí, aby byl
program doplněn dle návrhu o volbu členů rady obce.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrţel se hlasování 0
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 1/1 bylo schváleno.
Předsedající, pan Dudek dále poţádal zastupitele, aby zvednutím ruky vyjádřili, zda souhlasí
s navrţeným programem.
1. Určení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
3. Volba starosty a místostarosty
a. Určení počtu místostarostů
b. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolněni
c. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
d. Volba starosty
e. Volba místostarostů
f. Volba členů rady
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b. Volba předsedy finančního výboru
c. Volba předsedy kontrolního výboru
d. Volba členů finančního výboru
e. Volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6. Diskuse
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrţel se hlasování 0
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 2/1 bylo schváleno.

Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na určení počtu místostarostů pro
toto volební období. Člen zastupitelstva pan Jiří Ambros navrhl, aby byli zvoleni dva
místostarostové stejně jako v minulém období. Jelikoţ další návrhy nebyly vzneseny, vyzval
před hlasováním ostatní zastupitele a občany ke sdělení stanoviska k návrhu.
Přihlásil se Petr Šolc.
Pan Petr Šolc zdůraznil, ţe působí na obci jiţ čtyři volební období a je stále, bohuţel,
svědkem bojů znepřátelených stran. Poukázal, ţe právě nyní je moţné tyto boje jednou pro
vţdy ukončit a obec sjednotit. Dále sdělil, ţe volební programy jednotlivých stran mají hodně
společného a ţe existuje spousta dobře rozjetých akcí. Doporučil dát šanci ve vedení mladým
a perspektivním lidem.
Dále pan Šolc uvedl, ţe ho mrzí, ţe v předvolebním letáku jedné ze stran, se objevil názor, ţe
„občané uţ nepotřebují další sportovní areály pro vyvolené…“, přitom tento leták podepsali i
lidé, kteří tyto sportovní areály aktivně vyuţívají. Tuto skutečnost označil za velmi podivnou.
Dále uvedl, ţe souhlasí s podporou všech aktivních spolků, nejen sportovců, jinak by byla
obec mrtvá, neboť tyto spolky zajišťují většinu kulturního a sportovního dění v obci.
Pozastavil se také nad předvolebním honem na sportovce a uvedl, ţe sportovní klub dostává
příspěvek z obecního rozpočtu ve výši 180 tis., ale současně upozornil, ţe v Hněvotíně a
Lutíně činí tento příspěvek přes 300 tis.Kč ročně. Přitom rozloha, kvalita udrţovaného areálu
a počet aktivních sportovců mluví jednoznačně pro slatinický klub. Dále připomněl, ţe
neustále roste počet sportujících dětí a bohuţel rostou i náklady na údrţbu a provoz
sportovišť. Současně uvedl, ţe sportovci mohou příspěvky kdykoliv obhájit a vyúčtovat a
zdůraznil, ţe není jednoduché naplnit příjmovou část rozpočtu, která činí 800tis. aţ 1 milion
korun. Připomněl, ţe investice do sportovního areálu v posledních letech se mohly
uskutečnit jen díky členským brigádám, sponzorům a různým dotacím. V této souvislosti
vyzdvihl důleţitost investic do sportu a kultury, coţ ukázal na příkladech jiných obcí doma i
v zahraničí.Pozastavil se nad názorem, ţe oprava místní sokolovny byla předraţená a ţe se
objekt nevyuţívá. Uvedl, ţe z obecních prostředků stála rekonstrukce 3 miliony a kaţdý se
můţe přesvědčit o účelnosti vynaloţených prostředků. Také připomněl, ţe se jedná především
o tělocvičnu místní školy a ţe vytíţení v odpoledních hodinách je prokazatelné dle rozvrhu
hodin správcové objektu. Také se zmínil o výhodách zapojení místních podnikatelů do
investic v obci.Závěrem podotkl, ţe neví, zda vzhledem k pro někoho nestravitelnému
příjmení bude dále působit na OÚ, ale jako správný patriot bude za obec a za sport tvrdě
bojovat.
Člen zastupitelstva Petr Mišák v reakci na příspěvek pana Šolce řekl, ţe jsme si před několika
vteřinami schválili program jednání, kde byl bod diskuse 6 a nechápe, co měl tento projev
společného s počtem místostarostů v obci. Petr Šolc reagoval slovy, ţe po hlasování jiţ
nebude mít jeho příspěvek smysl.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby zvednutím ruky vyjádřili souhlas s návrhem
zastupitele pana Ambrose, aby byli zvoleni dva místostarostové.

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrţel se hlasování 0
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 3/1 bylo schváleno.
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni
Předsedající navrhl, aby byli dlouhodobě uvolněni zastupitelé pro výkon funkce starosty a
jednoho místostarosty.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ţádné stanovisko nebylo sděleno.
Poté poţádal zastupitele, aby zvednutím ruky vyjádřili souhlas s tím, aby byli dlouhodobě
uvolněni zastupitelé pro výkon funkce starosty a jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrţel se hlasování 0
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 4/1 bylo schváleno.
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, ţe nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejným hlasováním. Navrhl, aby volba starosty a místostarosty byla veřejným
hlasováním. Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl námitku.
d) volba starosty
Předsedající, pan Dudek, navrhl, aby funkci starosty vykonával pan Jiří Ambros. Jelikoţ další
návrhy nebyly vzneseny, vyzval před hlasováním ostatní zastupitele a občany ke sdělení
stanoviska k návrhu. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající poţádal přítomné zastupitele, aby zvednutím ruky vyjádřili svůj souhlas s tím,
aby do funkce starosty byl zvolen pan Jiří Ambros.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 6, zdrţel se hlasování 1
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 5/1 bylo schváleno.
Poté se ujal řízení schůze pan Jiří Ambros.
Pan Jiří Ambros poděkoval všem občanům, kteří mu dali hlas v komunálních volbách.
Poděkoval rovněţ zastupitelům za důvěru, kterou mu vyjádřili volbou jeho osoby do funkce
starosty. Přislíbil, ţe se vynasnaţí nezklamat důvěru občanů, ţe bude jednat se všemi slušně a
otevřeně a ţe se pokusí o lepší atmosféru nejen v zastupitelstvu, ale i v celé obci. Dále uvedl,
ţe funkci bude vykonávat v zájmu obce a občanů a ne v zájmu vlastním a osobním.
e) volba místostarostů
Pan Jiří Ambros vyzval zastupitele k podání návrhu na funkci 1. místostarosty.
Pan Petr Mišák navrhl pana Stanislava Havlíčka. Další návrhy nebyly podány.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ţádné stanovisko nebylo vzneseno.
Předsedající poté vyzval, aby zastupitelé hlasovali o návrhu pana Petra Mišáka, aby do funkce
1. místostarosty byl zvolen pan Stanislav Havlíček.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 6, zdrţel se hlasování 1
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 6/1 bylo schváleno.
Pan Jiří Ambros vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na funkci 2. místostarosty.

Pan Stanislav Havlíček navrhl pana Ondřeje Mikmeka.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele, aby hlasovali o návrhu pana Stanislava Havlíčka,
aby do funkce 2. místostarosty byl zvolen pan Ondřej Mikmek.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrţel se hlasování 6
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 7/1 bylo schváleno.
f) volba členů rady
Předsedající informoval zastupitele, ţe dle § 99 odst.3 zákona č. 128/2000 v platném znění,
jsou členy rady obce starosta a místostarostové. Proto budou voleni pouze zbývající dva
členové rady, neboť dle uvedeného zákona můţe mít rada max. 1/3 členů zastupitelstva – to je
5. Pan Ambros vyzval přítomné zastupitele k podání návrhů na dva členy rady. O kaţdém
z nich bude hlasováno samostatně.
Pan Michal Sedlák navrhl jako členy rady paní Zdeňku Braunerovou a pana Antonína Dudu.
Pan František Ţouţelka navrhl jako člena rady pana Miroslava Dvořáka.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ţádné stanovisko nebylo sděleno.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele, aby hlasovali o návrhu pana Michala Sedláka, aby
členy rady byli zvoleni zastupitelé paní Zdeňka Braunerová a pan Antonín Duda.
Předsedající dal nejprve hlasovat o paní Zdeňce Braunerové.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrţel se hlasování 7
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 8/1 bylo schváleno.
Poté vyzval předsedající členy zastupitelstva, aby hlasovali o návrhu pana Michala Sedláka,
aby do funkce člena rady byl zvolen pan Antonín Duda.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrţel se hlasování 5
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 9/1 bylo schváleno.
Paní Dagmar Zejdová se dotázala, proč nebylo hlasováno o návrhu pana Ţouţelky.
Předsedající odpověděl, ţe jiţ není potřeba, neboť dva členové rady jsou jiţ schváleni.
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající informoval zastupitele o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor ze zákona.
Funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem předchozího
zastupitelstva. Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor a aby
oba výbory byly tříčlenné. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko nebylo sděleno.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele, aby hlasovali o jeho návrhu, aby zastupitelstvo
zřídilo finanční a kontrolní výbor a aby oba výbory byly tříčlenné.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrţel se hlasování 0
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 10/1 bylo schváleno.

b) volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na funkci předsedy finančního
výboru. Pan Antonín Duda navrhl pana Petra Mišáka. Jiné návrhy nebyly podány.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele, aby hlasovali o návrhu pana Antonína Dudy, aby
předsedou finančního výboru byl zvolen pan Petr Mišák.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 5, zdrţel se hlasování 2
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 11/1 bylo schváleno.
c) volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na funkci předsedy kontrolního
výboru. Pan Petr Mišák navrhl pana Antonína Dudu. Jiné návrhy nebyly podány.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající poté vyzval přítomné zastupitele, aby hlasovali o návrhu pana Mišáka, aby do
funkce předsedy kontrolního výboru byl zvolen pan Antonín Duda.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se hlasování 2
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 12/1 bylo schváleno.
d) volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na funkce členů finančního výboru.
Pan Jiří Starosta navrhl paní Irenu Dopitovou a Janu Stachovou. Jiné návrhy nebyly podány.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající poté vyzval přítomné zastupitele, aby hlasovali o návrhu pana Jiřího Starosty,
aby do funkce členů finančního výboru byly zvoleny paní Irena Dopitová a paní Jana
Stachová.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrţel se hlasování 0.
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 13/1 bylo schváleno.
e) volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na funkce členů kontrolního výboru.
Paní Zdeňka Braunerová navrhla pana Lukáše Holubíka a pana Zdeňka Bureše. Jiné návrhy
nebyly podány.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající poté vyzval přítomné zastupitele, aby hlasovali o návrhu paní Zdeňky
Braunerové, aby do funkce členů kontrolního výboru byli zvoleni pan Ing. Lukáš Holubík a
Ing. Zdeněk Bureš.
Nejprve dal předsedající hlasovat o návrhu, aby členem kontrolního výboru byl zvolen pan
Ing. Lukáš Holubík.
Výsledek hlasování : pro 14, proti 0, zdrţel se hlasování 1.
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 14/1 bylo schváleno.

Poté dal předsedající hlasovat o návrhu, aby členem kontrolního výboru byl zvolen pan Ing.
Zdeněk Bureš.
Výsledek hlasování : pro 15, proti 0, zdrţel se hlasování 0.
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 15/1 bylo schváleno.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna následovně:
- předseda výboru
1000,- Kč
- člen rady
1000,- Kč
- místostarosta
5000,- Kč
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby hlasovali o jeho návrhu, aby
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce členům zastupitelstev byla poskytována
měsíční odměna následovně:
- předseda výboru
1000,- Kč
- člen rady
1000,- Kč
- místostarosta
5000,- Kč
Odměna bude poskytována měsíčně od 1.12.2010.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrţel se hlasování 1.
Předsedající konstatoval, ţe Usnesení č. 16/1 bylo schváleno.
Diskuse
Předsedající vyzval přítomné zastupitele i hosty k diskusi zaměřené k projednávaným bodům
programu.
Do diskuse se přihlásil pan František Ţouţelka.
Pana Ţouţelka pogratuloval nově zvolenému zastupitelstvu a vedení obce.
Připomněl, z jakého důvodu byl nově zvolený starosta, pan Jiří Ambros, odvolán v minulém
období ze své funkce – nebyl připraven ţádný dotační projekt, nereagovalo se na ţádné
dotační tituly. Současně informoval přítomné o nutnosti pohlídat nové projekty – rekonstrukci
vodovodu, veřejného osvětlení v obci i hřbitova, projekt revitalizace lázeňské ulice,
rekonstrukce ČOV. Dále uvedl, ţe na jaře by mělo dojít k přeloţce elektrického vedení
v ulicích Loučka a Chajdy, kdy obec zaplatila projekt. Z dotace Zelená úsporám bude hrazeno
zateplení budov školy, na základě spolupráce v rámci Regionu Haná by mělo dojít
k rekonstrukci kluziště a vybudování skateparku. Pan Ţouţelka seznámil přítomné zastupitele
se stávající finanční situací obce – zejména se závazky obce. Dále poděkoval odstupujícímu
zastupitelstvu za odvedenou práci a nabídl současnému vedení pomoc.

