Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo ve čtvrtek 26.4. 2012 od 18,00 hod. – Kulturní dům Lípy
Přítomno: 13 zastupitelů (viz. prezenční listina)
Nepřítomni: 2 zastupitelé
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18,10 hodin starostou obce panem Jiřím
Ambrosem. Pan Ambros 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 Ondřej Mikmek a pan František Žouželka.
Zápisem byla pověřena paní Vladimíra Hrubá.
Do návrhové komise byli určeni pan Miroslav Dvořák a pan Petr Mišák.
Pan Ambros konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl po projednání oběma ověřovateli
podepsán a je tedy pokládán za schválený.
Následně seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněné na úřední desce.
Návrh programu:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Rozpočet obce Slatinice pro rok 2012.
4. Převody nemovitostí
5. Diskuse, různé
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným
zastupitelům a občanům. Připomínka nebyla vznesena.
Návrh usnesení č. 91/10:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Rozpočet obce Slatinice pro rok 2012
4. Převody nemovitostí
5. Diskuse, různé

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 91/10
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Rozpočet obce Slatinice pro rok 2012.
4. Převody nemovitostí
5. Diskuse, různé
Bod č.1 – Kontrola usnesení
Starosta obce informoval přítomné o přijatých usneseních z minulých zasedání.
Usnesení č. 87/9 a 88/9
87/9 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Olomouckého
kraje pro rok 2012 na projekt: „Pořízení nového ÚP obce Slatinice“.
88/9 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Olomouckého
kraje pro rok 2012 na projekt: „Modernizace veřejného rozhlasu a rozšíření veřejného
osvětlení v obci Slatinice“.
Obě žádosti byly podány. Oficiální vyjádření o jejich stavu zatím není k dispozici, bude
přibližně koncem května.
Usnesení č. 90/9
90/9 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje snížení nájemného SK Slatinice o 45 030,-Kč
na základě zhodnocení majetku obce vybudováním nového oplocení areálu SK Slatinice a
pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose podpisem dohody o tomto vyrovnání.
Dohoda zatím nebyla podepsána, k jejímu podpisu vedení obce přistoupí po schválení
rozpočtu pro rok 2012.
Bod č.2 – Zpráva o činnosti Rady obce Slatinice
Místostarosta obce sdělil přítomným, že Rada obce Slatinice od posledního veřejného
zasedání zastupitelstva zasedala celkem třikrát.
Zasedání rady 12.3. 2012
Rozhodnutí rady obce:
211/21 Rada obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IP – 12 8011620 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Smlouva byla podepsána a odeslána.
212/21 Rada obce bere na vědomí Návrh rozpočtu obce Slatinice pro rok 2012, který
projednala. Rada pověřuje místostarostu obce pana Bc. Ondřeje Mikmeka svoláním pracovní
schůzky zastupitelstva obce, kde bude návrh projednán.

Pracovní schůzka zastupitelstva proběhla. Návrh rozpočtu byl po připomínkování upraven a
vyvěšen 15 dní na úřední desce. Schvalování rozpočtu pro rok 2012 je součástí programu
dnešního jednání.
213/21 Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu zpracovávaného nového ÚP Slatince.
V současné době již dodavatel zpracovává nový ÚP podle zadání Magistrátu města
Olomouce.
214/21 Rada obce schvaluje pronájem „ledárny“ na hřišti pod farou za 200,- Kč / den včetně
DPH, půlden/ 100,- Kč.
„Ledárna“ se do této doby půjčovala bezúplatně. Nyní již tedy na provoz a energie bude
přispíváno z každého zapůjčení.
Doporučení rady obce:
216/21 Rada obce bere na vědomí návrh nové nájemní smlouvy na obecní les, dále bere na
vědomí zprávu k tomuto návrhu od současného nájemce. Rada dále pověřuje vedení obce
dalším jednáním se současným nájemcem.
Se současným nájemcem dále jednáme a o dalším postupu budou zastupitelé a občané
informováni.
Zasedání rady 5.4. 2012
Rozhodnutí rady obce:
217/22 Rada obce schvaluje záměr obce prodat část pozemku par.č. 800 v kat. úz. Slatinice na
Hané o výměře 676 m2 a pověřuje vedení obce vyvěšením tohoto záměru.
Prodej pozemku je dalším bodem programu dnešního zasedání.
218/22 Rada obce bere na vědomí zprávu o projektech:
Zateplení budov ZŠ – byla znovu podána žádost o dotaci tentokrát z OPŽP, v rámci podání
žádosti musela být přepracována celá PD včetně energetického auditu budov ZŠ.
Revitalizace dřevin v obci Slatinice – čeká se na vyhodnocení našeho projektu v rámci OPŽP,
o dotaci jsme zažádali už v loňském roce.
Pergola pod farou u kluziště – akce se bude realizovat v letošním roce.
Hřiště Lípy – požádali jsme o dotaci z grantového programu firmy ČEZ. Celkové náklady
hřiště 1 200 000,- Kč, požadovaná dotace 1 000 000,- Kč.
Dvě nová sportoviště v obci Slatinice (skatepark, kluziště pod farou) - pokračuje realizace,
řeší se problém se skateparkem a připravuje se realizace kluziště.

Cyklostezka Slatinice – Lutín – máme tři nabídky na zpracování PD v hodnotách od 120 000,Kč do 220 000,- Kč, současně jsme požádali obec Lutín o zařazení nákladů spojených s PD
do svého rozpočtu.
Odvodnění, revitalizace polních cest, protipovodňová opatření - nejprve budeme vlastními
silami řešit terénní úpravy na polních cestách, obnovu napojení odvodnění polních cest na
Hliníky, dále máme přichystáno a projednáno zpracování PD ke stavbě suchého poldru v
oblasti nad ulicí v Chaloupkách a následné podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje.
Vodovod v obci Slatinice – jednáme o možnostech získání dotace na rekonstrukci vodovodu v
obci Slatinice.
Před hlasováním dal místostarosta možnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným
zastupitelům a občanům. Připomínka nebyla vznesena.
Návrh usnesení č. 92/10:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 92/10
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.
Bod č.3 – Rozpočet obce Slatinice pro rok 2012
Starosta obce Slatinice konstatoval, že návrh rozpočtu byl 15 dní vyvěšen na úřední desce a
současně na webových stránkách obce. Dále uvedl, že plánované příjmy tvoří 14.630.188,Kč, výdaje 13.288.833,- Kč, přičemž rozdíl mezi příjmy a výdaji -1.341.355,- Kč je zapojen
do rozpočtu příjmů prostřednictvím tzv. financování. Podle zákona č. 250/2000 Sb., § 4
odstavce 4 musí zastupitelstvo obce schválit rozpočet přebytkový, tzn., že příjmy schváleného
rozpočtu jsou vyšší než výdaje, protože se musí hradit závazky z minulých let - konkrétně se
jedná o splátky úvěrů a půjček.
Před hlasováním dal starosta obce možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Přihlásil se pan Sedlák, který navrhl navýšit příspěvek SK Slatinice o částku 100. 000,- Kč,
kterou obec stejně obdrží od ČSTV a dále vyčlenit 50. 000,- Kč na projekt rekonstrukce ulice
v Lípách u potoka a 50. 000,- Kč vyčlenit na zakoupení radaru do obce Lípy. Částku 200.
000,- by odebral z příspěvku na činnost registrovaných církví a náboženských společností.
Pan Mikmek sdělil, že dotaci od ČSTV jsme ještě neobdrželi, tedy ani nevíme, v jaké bude
výši. Částka 100. 000,- Kč je příspěvek sportovnímu klubu přímo z rozpočtu obce. Dále
upozornil, že financování projektů závisí zejména na tom, zda je možné tyto projekty
v nejbližší době realizovat. Stává se, že zpracované projekty, za které obec vydala nemalé
finanční částky a které se nepodařilo zrealizovat nebo neobstály v dotačních programech, se
v budoucnu znovu musí přepracovávat, tak aby vyhověly novým požadavkům. A to jsou další
nemalé výdaje obce.

Pan Mikmek dále uvedl, že financování instalace radaru v obci Lípy by mělo být řešeno spíše
sponzorskými dary. Pokud zůstanou nějaké peníze v rozpočtu, je možné financování nových
projektů i instalace radaru řešit rozpočtovou změnou.
Místostarosta p. Mikmek dále vysvětlil, že částka 200.000,- Kč jako příspěvek církvi je ve
skutečnosti příspěvek na opravu kostela. Paní Jahnová vysvětlila přítomným, že tato položka
v rozpočtové skladbě musí být uvedena jako příspěvek na „činnost registrovaných církví a
náboženských společenství“ (nelze uvést „oprava kostela“).
Pan Ambros zdůraznil nutnost opravy kostela. Jedná se o dominantu obce, na jejíž opravu
přispívají ze svého rozpočtu i okolní obce (např. obec Slatinky 50.000,- Kč).
Pan Žouželka se dotázal, zda jsou k dispozici i další peníze na opravu kostela. Pan Mikmek
odpověděl, že rozpočet na opravu v letošním roce činí 1.200.000,- Kč, z toho 70% bude
financováno z dotací, zbytek musí zafinancovat farnost, což činí přibližně 350.000,- Kč.
Pan Šolc se zeptal, co bude s budovou fary. Pan Mikmek odpověděl, že o pronájem fary
projevily zájem Lázně Slatinice a.s., které zde chtějí vybudovat galerii a výstavní objekt
přístupný všem občanům i pacientům lázní. Prodej fary se jevil neekonomický.
Pan Šolc se dále zeptal na řešení nedostačující kapacity školky. Pan Dvořák informoval
přítomné, že v letošním roce bylo u zápisu do MŠ odmítnuto 17 dětí. Dočasným řešením bude
přestavba v budově školy, kde vznikne jedno oddělení pro děti z mateřské školy. Pan Mikmek
i pan Dvořák sdělili, že do dvou let bude nutné řešit budovu mateřské školy komplexně. Na
otázku pana Slezáka, zda je zpracován projekt přestavby mateřské školy, odpověděl pan
Mikmek, který řekl, že dosud je zpracována studie od p. Palouška. Ta však musí být
přepracována, aby řešila i organizaci jídelny a kuchyně. Pan Slezák upozornil na vážnost této
situace a zeptal se, jak bude tuto situaci vedení obce řešit. Pan Ambros uvedl, že situaci již
řešilo i minulé vedení. Pan Mikmek sdělil, že bohužel zatím není odkud získat potřebné
finanční prostředky. Na dotaz pana Slezáka, zda obec nezvažuje o úvěru, odpověděl pan
starosta, že prozatím ne.
Návrh usnesení č. 93/10:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele přebytkového rozpočtu pro rok
2012 takto: příjmy 14.630.188,- Kč, výdaje 13.288.833,- Kč, financování –1.341.355,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 1, Zdržel se 4
Usnesení č. 93/10
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele přebytkového rozpočtu pro
rok 2012 takto: příjmy 14.630.188,- Kč, výdaje 13.288.833,- Kč, financování –1.341.355,Kč.
Bod č.4 – Převody nemovitostí
Pan Mikmek sdělil přítomným, že v rámci tohoto bodu se bude schvalovat prodej části
pozemku par.č. 800 v k.ú. Slatinice na Hané o celkové výměře 676 m2. Záměr byl schválen
radou obce a poté byl 15 dní zveřejněn na úřední desce. Jedná se o část polní cesty kolem
bývalého areálu letního koupaliště za lázněmi. K tomuto kroku vedení obce přistoupilo po
jednání s lázněmi, které chtějí vedle bazénu vybudovat parkoviště. Polní cesta zůstane
zachována, neboť obec stejně velký pozemek odkoupí od lázní z jejich sousedního pozemku.
Tento pozemek bude upraven tak, aby byl dále využitelný jako polní cesta. Pan Mikmek
ukázal přítomným plán pozemků na promítacím plátně.

Před hlasováním dal možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Pan Mišák upozornil na potřebu upravit nájezd na novou polní cestu tak, aby bylo možné
dostat se ke všem pozemkům. Požádal, aby toto bylo zakotveno ve smlouvě. Pan Sedlák
sdělil, že polní cesta je vedena v katastru jako ostatní komunikace a pozemek lázní jako orná
půda – i toto se musí při prodeji vyřešit.
Návrh usnesení č. 94/10:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 800 v k.ú. Slatinice na
Hané ve vlastnictví obce, celkově 676 m2 za cenu 100,- Kč za m2. Dále zastupitelstvo
pověřuje starostu zadáním vypracování a podpisem smluv.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 94/10:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 800 v k.ú. Slatinice
na Hané ve vlastnictví obce, celkově 676 m2 za cenu 100,- Kč za m2. Dále zastupitelstvo
pověřuje starostu zadáním vypracování a podpisem smluv.
Bod č.5 – Různé
Než byl dán prostor všem přítomným k diskusi, pan Ambros vyzval přítomné zastupitele ke
schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o půjčce z 27.4. 2011. Jedná se dodatek týkající se dvou
nových sportovišť Skateparku a kluziště pod farou. Tento dodatek podepisujeme s MAS
Regionem Haná, který je hlavním investorem celé akce.
Pan Mikmek seznámil přítomné s obsahem smlouvy i nového dodatku.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit svá stanoviska.
Návrh usnesení č. 95/10:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o půjčce z 27.4. 2011
s MAS Regionem Haná a pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose podpisem tohoto
dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 95/10:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o půjčce z 27.4. 2011
s MAS Regionem Haná a pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose podpisem tohoto
dodatku.
Pan Ambros dále sdělil, že Ministerstvo vnitra ČR nám konečně zaslalo vyjádření
k neúčinnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR
podle jiného právního předpisu. Tuto vyhlášku je nutné z důvodu změny legislativy od 1.1.
2012 zrušit.

Před hlasováním dal starosta možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č. 96/10:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se
zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 96/10:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se
zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu.

Nyní byl dán prostor přítomným zastupitelům a občanům k diskusi.
Přihlásil se pan Šolc s návrhem utvořit pracovní skupinu, která by se zabývala řešením situace
v mateřské škole. Pan Mikmek navrhl školskou radu.
Pan Soviár se dotázal na termín. Pan Ambros odpověděl, že do příštího zasedání
zastupitelstva.
Z důvodu závažnosti bylo doporučeno zanést tento závěr do usnesení.
Návrh usnesení č. 97/10:
Zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje Školskou radu při Základní škole a Mateřské škole
Slatinice, příspěvkové organizaci, přípravou rekonstrukce budovy mateřské školy a
hledáním možného řešení nedostatečné kapacity mateřské školy ve spolupráci s Radou obce
Slatinice. Termín je stanoven do příštího zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 97/10:
Zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje Školskou radu při Základní škole a Mateřské
škole Slatinice, příspěvkové organizaci, přípravou rekonstrukce budovy mateřské školy
a hledáním možného řešení nedostatečné kapacity mateřské školy ve spolupráci s Radou
obce Slatinice. Termín je stanoven do příštího zasedání zastupitelstva obce.
Pan Šolc informoval o dotační výzvách v oblasti cestovního ruchu a revitalizace veřejných
ploch. Pan Mikmek sdělil, že vedení obce již jedná s p. Müllerem z firmy BM asistent.
Pan Tomeček řekl, že prozatím nemáme oficiální výsledek z dotační výzvy revitalizace
zeleně, ale v rámci této akce by se mohla řešit i ulice u potoka v Lípách. Pan Tomeček dále
upozornil na nutnost zjistit množství poškození výsadby zeleně podél polních cest a na
poruchu vodovodu v průmyslové zóně. Telefonoval na firmu Arko Technology i do Lutína,
ale k vyřešení situace nedošlo.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
10. zasedání dne 26.4.2012 – Kulturní dům Lípy

Usnesení č. 91/10
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Rozpočet obce Slatinice pro rok 2012
4. Převody nemovitostí
5. Diskuse, různé
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 92/10
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 93/10
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele přebytkového rozpočtu pro
rok 2012 takto: příjmy 14.630.188,- Kč, výdaje 13.288.833,- Kč, financování –1.341.355,Kč
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 1, Zdržel se 4

Usnesení č. 94/10:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 800 v k.ú. Slatinice
na Hané ve vlastnictví obce, celkově 676 m2 za cenu 100,- Kč za m2. Dále zastupitelstvo
pověřuje starostu zadáním vypracování a podpisem smluv.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 95/10:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o půjčce z 27.4. 2011
s MAS Regionem Haná a pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose podpisem tohoto
dodatku.

