Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo ve čtvrtek 28.6.2012 od 18,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ
Přítomno: 11 zastupitelů (viz. prezenční listina)
Nepřítomen: 4 zastupitelé (omluveni Tomeček, Zejdová, Šolc, Strouhal)
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18,00 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 11 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15-ti všech členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné podle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Ověřovateli zápisu byli určení pan Stanislav Havlíček a pan František Žouželka.
Zápisem byla pověřena paní Dana Jahnová.
Do návrhové komise byli určení pan Antonín Dudek a pan Ondřej Mikmek.
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. Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2011
4. Převody nemovitostí
5. Smlouvy o poskytnutí dotací
6. Diskuse, různé
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným
zastupitelům a občanům. Připomínka nebyla vznesena.
Návrh usnesení č. 98/11:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2011
4. Převody nemovitostí
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5. Smlouvy o poskytnutí dotací
6. Diskuse, různé
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 98/11:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2011
4. Převody nemovitostí
5. Smlouvy o poskytnutí dotací
6. Diskuse, různé
Bod č. 1 – Kontrola usnesení
Starosta obce informoval přítomné o přijatých usneseních z minulých zasedání.
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
Rozpočet byl tedy schválen a je již v platnosti. Nyní dochází k jeho plnění. Už teď se objevily
náklady, které nebyly rozpočtovány a je tedy nutné je někde v rozpočtu najít. Mimo jiné se
jednalo o povodně v naší obci, o kterých bude také řeč v průběhu jednání.
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.
Již je zpracován návrh smluv, které budou podepsány a následně bude tedy vyřešen prodej a
odkup cesty za bývalým koupalištěm.
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.
Vyhláška vešla v platnost a nahradila tak již starou nepotřebnou vyhlášku z roku 2010.
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
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možného řešení nedostatečné kapacity mateřské školy ve spolupráci s Radou obce Slatinice.
Termín je stanoven do příštího zasedání zastupitelstva obce.
Úkol je plněn a v současné době je již po jednání s vedením ZŠ a MŠ Slatinice připravena
první použitelná studie nového oddělení. Po mnoha jednáních jsme nakonec přistoupili
k řešení situace nástavbou nad hospodářskou budovou. Toto řešení zahrnuje jak vznik nového
oddělení, tak v budoucnu možný vznik jídelny pro ZŠ. V této fázi by se jednalo pouze o vznik
nového oddělení a hrubou stavbu jídelny se schodištěm atd. Celkový předpokládaný náklad za
tuto stavbu je od 5 do 6 miliónů. Bohužel nejsou vypsány žádné dotační tituly ze kterých by
se dalo čerpat, budeme muset v případě odsouhlasení žádat o dlouhodobý úvěr. Prosím
přítomné zastupitele i občany aby se k návrhu vyjádřili.
Pan Mišák se dotázal, jak bude situace řešena od září. Jestli se děti přijmou, či nikoli.
Pan ředitel Dvořák odpověděl, že všechny děti byly přijaté a přes prázdniny se připraví třída
v základní škole, s tím, že toto provizorní řešení je povoleno jen na dva roky. Do té doby je
nutné situaci vyřešit jinak.
Pan starosta vyzval zastupitele, aby hlasovali o návrhu dostavby oddělení MŠ Slatinice, která
bude financována z úvěru, který si obec na tento projekt bude muset vzít.
Usnesení č.99/11
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje návrh na dostavbu MŠ Slatinice a způsob
financování projektu pomocí úvěru. Tato dostavba bude zahrnovat vybudování
nástavby nad hospodářskou částí MŠ Slatinice, kde bude umístěno nové oddělní MŠ
Slatinice a v budoucnu zde může být umístěna také jídelna pro ZŠ Slatinice. Návrh
zahrnuje vybudování nového oddělení a zastřešení celého traktu včetně propojení se
stávajícími odděleními. Celkové náklady by se předběžně měli pohybovat od 4 do 6
miliónů korun. Ty by měla obec získat díky dlouhodobému úvěru, protože v současné
době není vypsán, žádný dotační titul, z kterého by bylo možné peníze získat.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady
Pan místostarosta obce sdělil přítomným, že Rada obce Slatinice zasedá každý měsíc. To
znamená, že do dnešního dne proběhlo již 25 oficiálních zasedání.
Zasedání rady 24.4.2012
Rozhodnutí rady obce:
219/23 Rada obce Slatinice schvaluje: Smlouvu o nájmu
UZSVM/00L/370/2012-OOLM, o nájmu pozemků pod vodojemem.
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nemovitosti

č.

220/23 Rada obce Slatinice byla seznámena s návrhem rozpočtu pro rok 2012 a doporučuje
jej ke schválení zastupitelstvu.
Zasedání rady 17.5.2012
Rozhodnutí rady obce:
221/24 Rada obce bere na vědomí zapojení Obce Slatinice společně s dalšími obcemi
Mikroregionu Kosířsko do el. aukcí v rámci možných úspor na energiiích. Tímto obec může
ušetřit náklady v rámci statisíců. Nyní máme již po první aukci ve které jsme společně s
dalšími obcemi soutěžili dodávku plynu a el. energie. Podařilo se vysoutěžit cenu, která zajistí
celkovou úsporu 202 699,- Kč s DPH.
222/24 Rada obce byla infomována o krocích, které vedení obce uskutečnilo hned po
povodních na začátku května. Shrnutí a celková zpráva z těchto událostí je v žádosti
hejtmanovi Ol. kraje o finanční podporu. Tato žádost je přílohou zápisu. Mimo jiné se jedná o
vyčištění toku Slatinky, obnovení strží a zelených pásů v polích, přehrazení polních cest a
navedení srážkové vody do těchto strží atd. Konkrétní opatření jsou jmenovány v přiložené
žádosti.
223/24 Rada obce Slatinice schvaluje zakoupení části pozemku par.č. 373/18 o výměře
694m2 v kat. úz. Slatinice na Hané za cenu 100,- Kč za m2.
224/24 Rada obce projednala žádost SDH Lípy o finanční příspěvek na zakoupení nového
vozu pro SDH Lípy ve výši 80 000,-. Tuto částku v rozpočtu nemáme je tedy nutné učinit
opatření a převést některé položky na položku finančních příspěvků. Hlavní část příspěvku
bude získána z položky 5512-5171 opravy a udržování, kde je v rozpočtu 60 000,- Kč dále pak
5512-5156 pohonné hmoty, kde je v rozpočtu 5000,- Kč (tyto položky jsou pro obě JSDH, jak
pro JSDH Slatinice, tak pro JSDH Lípy), k tomu bude přidáno z položky 3319-5194-9998
věcné dary na kulturní a sportovní kace Lípy 15 000,-. Protože tímto krokem bude JSDH
Slatinice znevýhodněna, protože obec pro ni nebude mít žádné finance na opravy, údržbu,
nákup materiálu ani cokoli jiného, doporučuje rada aby v příštím roce a přespříštím roce byla
naopak zvýhodněna JSDH Slatinice a mohla částku kterou letos dostane JSDH Lípy využít dle
svých potřeb na úkor JSDH Lípy, kteří nebudou moci žádný příspěvek v těchto letech čerpat.
225/24 Rada obce bere na vědomí informace o probíhajících a chystaných projektech:
Zateplení budov ZŠ – Po kosmetické úpravě byla s konečnou platností přijata naše
žádost o dotaci na zateplní budov ZŠ.
Revitalizace dřevin v obci Slatinice – Dotace byla schválena čekáme na oficiální
potvrezní z OPŽP.
Hřiště Lípy – Bohužel ČEZ neudělil našemu projektu dotaci, budeme tedy hledat další
možnosti získání dotací.
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Dvě nová sportoviště v obci Slatinice (skatepark, kluziště pod farou) - Již nyní víme,
že se nebude realizovat asfaltová plocha pod farou. Ta bude nahrazena původní
šotolinou. Skatepark bude upraven tak, aby byl využitelný pro místní jezdce. Nyní už se
pouze dojednávají detaily platby této úpravy.
Cyklostezka Slatinice – Lutín – Čekáme na vhodný dotační titul, do kterého budeme
schopni podat investiční záměr.
Odvodnění, revitalizace polních cest, protipovodňová opatření – máme konkrétní
nabídky na PD, bohužel není v současné době vypsán titul, ze kterého by bylo možné
žádat o dotaci na vybudování suchého poldru, proto čekáme až Min. zem. vypíše nový
titul, nebo bude informovat o dalších možných dotacích. Dále pokračujeme v
protipovodňových opatřeních.
Vodovod v obci Slatinice – dále jednáme o možnostech získání dotace na rekonstrukci
vodovodu v obci Slatinice
226/24 Rada obce schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce.
Zasedání rady 4.6.2012
Rozhodnutí rady obce:
227/25 Rada obce Slatinice schvaluje záměr obce Slatinice prodat část pozemku par.č. 150 v
kat. úz. Lípy a pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose vyvěšením záměru.
228/25 Rada obce schvaluje rozpočtovou změnu 1/2012.
229/25 Rada obce schvaluje pronájem, umístění vysílače na vodojem firmě BAJA Group s.r.o.
za 8000,- Kč ročně a pověřuje starostu obce vyjednáním a podepsáním smlouvy.
230/5 Rada obce vzala na vědomí „Vzdání se prac. místa ředitele ZŠ a MŠ Slatinice p.o. pana
Mgr. M. Dvořáka.
231/5 Rada obce schválila vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky
ZŠ a MŠ Slatinice p.o. na dobu určitou 6 let, termín podání přihlášek do 18.7. 2012.
232/5 Starosta obce pan Jiří Ambros určil do funkce tajemníka konkurzní komise paní
Vladimíru Hrubou.
233/5 Rada pověřuje kontrolní výbor zajištěním mimořádné inventarizace majetku ZŠ a MŠ
Slatinice.
234/5 Rada obce pověřila pana starostu obce Jiřího Ambrose důsledným vymáháním
dlužných pohledávek za nájemné obci.
235/5Rada obce pověřuje pana starostu obce Jiřího Ambrose zajištěním předložení kroniky
obce radě obce.
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236/5Rada obce bere na vědomí žádost pana Žouželky o odprodej pozemku pod jeho chatou.
Jedná se o pozemek par.č. 349/1 v kat. úz. Slatinice na Hané.
Tolik tedy k činnosti rady. Dovolte mi, se ještě krátce zastavit k oněm protipovodňovým
úpravám a činnostem. Mimo jiné bylo nutné vyčistit celkově cca 800m dešťové kanalizace do
které bylo splavováno bahno. Ta se už víc jak 8 let nečistila a nános, který obsahovala, by
mohl v případě dalších přívalových dešťů vést k jejímu ucpání a následnému možnému
poškození větší plochy a majetku. Na tuto práci jsme objednali firmu SEZAKO. Zatím nám
nebyla doručena faktura a výsledný monitoring, ale očekáváme velké náklady s tímto spojené.
Dále byl, jak bylo řečeno, zaměstnanci obce kompletně vyčištěn tok Slatinky až k jejím
pramenům. Kluziště bylo s vydatnou pomocí ZD Senice na Hané vyčištěno a nános hlíny
odvezen na jejich skládku. No a v neposlední řadě jak si jistě mnozí z Vás všimli, že se
podařilo zabránit průniku dešťových vod z polní cesty směrem od „Lutchózu“. To jsme
docílili dvěma úrovňovými přechody, které vody z polní cesty odvádí do mezí vedoucích do
hliníku nad Lumpíkem. Tak či tak je ale nutné si uvědomit, že z této strany směrem od
Drahanovic mohlo vody do obce vniknout daleko více, kdybychom v loňském roce nevybrali
a nevyčistili příkopy kolem hlavní cesty. To se nám podařilo díky našim zaměstnancům a také
Správě silnic Olomouckého kraje. Nyní čekáme na vyjádření Olomouckého kraje, od kterého
bychom měli dostat příspěvek na tyto náklady, které nám povodněmi vznikly.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Pan Jiří Starosta se dotázal, zda by ušetřené peníze, které vzniknou za méněpráce na hřišti pod
farou, když se tam nebude dělat asfaltový povrch, ale pouze navážka šotoliny, nešly použít na
obruby nebo použít na hřiště v Lípách.
Pan Mikmek odpověděl, že to bohužel nejde. V této dotaci jsou jasně nastavená pravidla,
kterými nejde hýbat.
Návrh usnesení č. 99/11:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 100/11:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce Slatinice.

Bod č. 3 – Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2011
Pan starosta seznámil přítomné s třetím bodem jednání, kterým je projednání závěrečného
účtu obce za rok 2011. Součástí závěrečného účtu je i přezkum hospodaření obce, které bylo
provedeno auditorskou a účetní kanceláří Ing. Johany Otrubové s výrokem „při přezkoumání
hospodaření za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Závěrečný účet obce byl po
dobu 15ti dnů zveřejněn na úřední desce v užším rozsahu, který obsahoval alespoň údaje o
plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění
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rozpočtové skladby a závěr výsledku přezkoumání hospodaření. Na webových stránkách bylo
zveřejněno úplné znění závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření a všech příloh. Každý občan si jej tedy mohl nastudovat a nebudeme jej tedy
přednášet. Před zveřejněním byl návrh projednán finančním výborem.
Před hlasováním dal starosta obce možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č. 100/11:
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2011 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 101/11:
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2011 bez
výhrad.

Bod č. 4 – Převody nemovitostí
V rámci tohoto bodu chceme schválit prodej části pozemku par.č. 150 v kat. úz. Lípy. Tato
část pozemku, jak je vyvěšena na úřední desce, je již několik let zastavěna domem pana
Porteše. Dlouhodobě se tento problém neřešil. Nevíme, jak se stalo, že svůj dům postavil na
cizím pozemku, ale je to realita, kterou musíme rozumně vyřešit. Pan Porteš si tedy podal
žádost o odkoupení těchto cca 100 m2. Záměr byl schválen radou obce a poté byl 15 dní
zveřejněn na úřední desce. Na snímku celou situaci vidíme. Pan Porteš se logicky přihlásil
jako jediný zájemce o tento pozemek a nabídl za něj 100 Kč za m2.
Před hlasováním dal starosta obce možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č. 101/11:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 150 v kat.ú. Lípy ve
vlastnictví Obce Slatinice celkově 100 m2 za cenu 100,- Kč za m2. Dále zastupitelstvo
pověřuje starostu zadáním vypracování a podpisem smluv a GP.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 102/11:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 150 v kat.ú. Lípy ve
vlastnictví Obce Slatinice celkově 100 m2 za cenu 100,- Kč za m2. Dále zastupitelstvo
pověřuje starostu zadáním vypracování a podpisem smluv a GP.
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Bod č. 5 - Smlouvy o poskytnutí dotace
Starosta seznámil přítomné s bodem 5. Jedná se o schválení investičních dotací. V prvním
případě se nám jako každý rok jedná o investiční dotaci na podporu podnikání, kterou obec
poskytuje panu Spurnému z firmy PRESSBETON. V letošním roce nám pan Spurný odvedl
na daních 1 419 210,- Kč. Z tohoto odvodu mu obec má poskytnout dotaci ve výši 638 644,50
Kč což je 45% z celého tohoto odvodu. Obci zbyde 780 565,50 Kč. Tuto smlouvu, kterou
budeme uzavírat jsme posílali jako každý rok všem zastupitelům nyní pouze doplňujeme ony
částky.
Další dotací případně finančním darem je potom již v usnesení z rad zmiňovaný příspěvek
SDH Lípy na pořízení nového zásahového vozu ve výši 80 000,- Kč. Odkud a jak bude tento
příspěvek získán jsme již informovali. SDH Lípy vůz nutně potřebuje je tedy podle nás nutné
je touto investiční dotací podpořit.
Před hlasováním dal starosta obce možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č. 102/11:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2012 panu
Jiřímu Spurnému ve výši 638 644,50 Kč a pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 103/11:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2012 panu
Jiřímu Spurnému ve výši 638 644,50 Kč a pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose
podpisem.
Návrh usnesení č. 103/11:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje investiční dotaci/dar na pořízení nového zásahového
vozu, pro SDH Lípy ve výši 80 000,- a pověřuje starostu obce Jiřího Ambrose vyřízením a
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 104/11:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje investiční dotaci/dar na pořízení nového
zásahového vozu, pro SDH Lípy ve výši 80 000,- a pověřuje starostu obce Jiřího
Ambrose vyřízením a podpisem smlouvy.
Bod č. 6 - Diskuze, různé
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Pan místostarosta Mikmek seznámil přítomné s připravovaným projektem „Úprava Návsi
Slatinice“.
Koncem května jsme začali pracovat na přípravě projektu „Úprava Návsi Slatinice“.
Regionální operační program střední Morava v květnu vypsal dotační titul, z kterého je
možno žádat na úpravu návsi a okolí. Po prvotních jednáních jsme se dostali k možnému
řešení úprav. Na snímcích byla ukázána a vysvětlena navrhovaná řešení včetně přemístění
přechodu, umístění prvků jako je vlajkosláva, která by měla být umístěna naproti pomníku
padlých, fontána, žulové dláždění a v neposlední řadě vyřešení parkovacích míst, podél celé
komunikace až ke křižovatce na Drahanovice. Celkové náklady by se měli pohybovat kolem
13 milionů korun z čehož dotace by se pohybovala někde kolem 10 milionů.
Pan Jiří Starosta se dotázal, jestli by tento dotační titul nešel použít na ulici kolem potoka
v Lípách. Ve Slatinicích se mu to zdá neekonomické. Budou se nahrazovat prvky, které jsou
tam již vybudované.
Pan Mikmek odpověděl, že toto bylo taky původně zamýšleno, ale bohužel bylo sděleno, že
ulice v Lípách nemá takovou šanci na uspění v tomto vypsaném dotačním titulu jako náves ve
Slatinicích z důvodu lázeňského provozu. Ulice v Lípách se bude řešit menších dotačních
programech jako je POV nebo Leader, kde se žádá podstatně méně peněz.
Pan Žouželka pochválil současné vedení a je velice rád za využívání každé dotace.
Pan Mišák zastává podobný názor jako pan Jiří Starosta. Řešit by se měli poldry a
protipovodňová opatření, ale je škoda tu dotaci nevyužít, pokud vyjde. Zase se ale zaplatí
z rozpočtu peníze, které nemáme.
Pan starosta informoval o Rozhledně na Velkém Kosíři. Pan hejtman přislíbil 3 miliony
korun. Lesy, které byly garantem, od této akce dali ruce pryč. Pomohou s opravami cest,
značením, ale ne se stavbou rozhledny. Proto všechny obce mikroregionu připravily
prohlášení pro pana hejtmana, že výstavbu obce podpoří ze svých rozpočtů formou příspěvků.
Jednalo by se o částku 200 tis. Kč, se kterou budeme muset počítat při schvalování rozpočtu
na příští rok.
Dále pan starosta informoval o tom, že v co nejkratší době dojde k prodeji obou nakladačů
Hon, a za tyto utržené peníze s přidáním částky do cca 20 tis. Kč se pořídí hon novější a
modernější.
Pana Slezáka starosta informoval, že již máme nakoupeny kostky a bude se co nejdříve
pokračovat v dláždění vjezdů.
Co se týče kompostérů, ty by měli být dodány do konce srpna včetně štěpkovače.
Vzhledem k tomu, že se do diskuze nikdo další nepřihlásil, starosta zasedání v 19:20 ukončil.
Přílohy:
1) Oznámení o dni a místě konání veřejného zasedání ZO
2) Prezenční listina
3) Závěrečný účet obce za rok 2011
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Zápis vypracovala: Dana Jahnová
Ověřovatelé: Stanislav Havlíček

podpis:

František Žouželka

podpis:

Starosta:

Jiří Ambros

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
11. zasedání dne 28.6.2012 – zasedací místnost OÚ Slatinice

Usnesení č. 98/11:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2011
4. Převody nemovitostí
5. Smlouvy o poskytnutí dotací
6. Diskuse, různé
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č.99/11
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje návrh na dostavbu MŠ Slatinice a způsob
financování projektu pomocí úvěru. Tato dostavba bude zahrnovat vybudování
nástavby nad hospodářskou částí MŠ Slatinice, kde bude umístěno nové oddělní MŠ
Slatinice a v budoucnu zde může být umístěna také jídelna pro ZŠ Slatinice. Návrh
zahrnuje vybudování nového oddělení a zastřešení celého traktu včetně propojení se
stávajícími odděleními. Celkové náklady by se předběžně měli pohybovat od 4 do 6
miliónů korun. Ty by měla obec získat díky dlouhodobému úvěru, protože v současné
době není vypsán, žádný dotační titul, z kterého by bylo možné peníze získat.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 100/11:
10

Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 101/11:
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2011 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 102/11:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 150 v kat.ú. Lípy ve
vlastnictví Obce Slatinice celkově 100 m2 za cenu 100,- Kč za m2. Dále zastupitelstvo
pověřuje starostu zadáním vypracování a podpisem smluv a GP.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 103/11:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2012 panu
Jiřímu Spurnému ve výši 638 644,50 Kč a pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 104/11:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje investiční dotaci/dar na pořízení nového
zásahového vozu, pro SDH Lípy ve výši 80 000,- a pověřuje starostu obce Jiřího
Ambrose vyřízením a podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0

Zápis vypracovala: Dana Jahnová

Ověřovatelé: Stanislav Havlíček

podpis:

František Žouželka

podpis:

Starosta:

Jiří Ambros

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:
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