Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo v pondělí 11.3. 2013 od 18,00 hod. – Kulturní dům Lípy
Přítomno: 12 zastupitelů (viz. prezenční listina)
Nepřítomni: 3 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 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 paní Mgr. Zdeňka Ševčíková a pan Ing. Petr Tomeček.
Zápisem byla pověřena paní Vladimíra Hrubá.
Do návrhové komise byli určeni pan Stanislav Havlíček a pan Pavel Strouhal.
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. Zpráva o projektech
4. Diskuse, různé
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným
zastupitelům a občanům. Připomínka nebyla vznesena.
Návrh usnesení č.116/14:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Zpráva o projektech
4. Diskuse, různé
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0
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Usnesení č. 116/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Zpráva o projektech
4. Diskuse, různé
Bod č.1 – Kontrola usnesení
Starosta obce informoval přítomné o přijatých usneseních z minulých zasedání.
Usnesení č.109/13
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Slatinice, p.o.
o dostavbě a rekonstrukci MŠ ve Slatinicích. Dále ZO pověřuje vedení obce k získání
dotačního titulu případně zaúvěrováním.
K projektu dostavby MŠ budou podány informace v bodě Zpráva o projektech.
Usnesení č. 112/13
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje a vydává na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v znění pozdějších předpisů
tuto obecně závaznou vyhlášku: Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Vyhláška již vešla v platnost.
Usnesení č. 113/13
Zastupitelstvo obce schvaluje kontokorentní úvěr od ČS a.s. do výše 1,5 milionu korun a
pověřuje starostu obce p. Jiřího Ambrose podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru.
Smlouva byla podepsána a vešla v platnost.
Usnesení č. 114/13
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 1/2012 s MAS Regionem Haná
v rámci akce „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region Haná“ a Smlouvu o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce Slatinice ve výši 500.062,66 Kč na spolufinancování projektu
„Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region Haná“ a pověřuje starostu obce p. Jiřího
Ambrose po dokončení hřišť podpisem smluv.
Smlouva již byla podepsána. Hřiště jsou dokončena a v provozu. Pan starosta poděkoval všem
dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli.
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Usnesení č. 115/13
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej pozemků par.č 485/66, 485/67, 485/3 v kat. úz.
Slatinice na Hané, celkově 6134 m2 rozdělených podle přiloženého grafického návrhu na
pozemky s označením P1 až P8…
Dále pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose zadáním vypracování GP, smluv a dalším
jednáním se zájemci.
Byla uspořádána první schůzka se zájemci o pozemky a bylo zadáno vypracování GP. Dále
dojde k podpisu smluv a zpracování PD k zasíťování pozemků.
Návrh usnesení č.117/14:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z 13. zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 117/14
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z 13. zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.

Bod č.2 – Zpráva o činnosti Rady obce Slatinice
Starosta obce seznámil přítomné s činností Rady obce Slatinice za poslední období.
Usnesení z 33. zasedání Rady obce Slatinice
258/33 Rada obce rozhodla nevyhovět žádostem o prodej pozemků 410/3, 802/2 z důvodů
vzniku budoucí infrastruktury na daných pozemcích. V budoucnu by po nich mohlo vést jak
vedení sítí, tak například chodník apod.
259/33 Rada obce projednala další postup prodeje pozemků za Dvorcem a pověřila
místostarostu obce pana Mikmeka svoláním jednání se zájemci o pozemky.
260/33 Rada obce Slatinice po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.5 / 2012.
261/33 Rada obce rozhodla, že OBEC SLATINICE nebude zvedat sazbu DPH u nabízených
služeb - to je kopírování papírů, pronájem prostor apod.
Usnesení z 34. zasedání Rady obce Slatinice
262/34 Vedení obce informovalo o žádosti p. Mačáka. Ten má zájem o byt po MUDr.
Schnitzerovi, který již nemá zájem byt dále obývat a nabízí jej k prodeji. Vedení informovalo o
problematice pronájmů na bytovém domě u hřiště.
Rada obce Slatinice si vyžádala právní rozbor dané problematiky tak, aby mohlo být co
nejdříve rozhodnuto o dalším postupu v pronájmu bytu. Úkolem byl pověřen pan
místostarosta Havlíček.
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263/34 Rada obce byla informována o plánovaných významných projektech na letošní rok.
Usnesení z 35. zasedání Rady obce Slatinice
264/35 Rada opětovně projednala a schválila záměr odkupu pozemku pana Škrabala par.č.
85/2 v kat. úz. Slatinice na Hané a doporučila jej znovu ke schválení na zasedání
zastupitelstva.
265/35 Rada obce Slatinice projednala hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Slatinice, p.o., který
činí 32 049,69 Kč a schválila jej, dále schválila převedení do fondu oprav a odměn v poměru
80:20.
Usnesení z 36. zasedání Rady obce Slatinice
266/36 Vedení obce informovalo o žádosti pana Němce, investora výstavby na pozemcích
sousedících s obecními pozemky v lokalitě za Dvorcem, na ČEZ o vyprojektování projektu na
el. připojení NN. Rada obce schválila podání žádosti na ČEZ o zadání projektu o napojení
obecních parcel do el. sítě NN.
267/36 Vedení obce informovalo Radu obce o informaci z OPŽP- zateplení veřejných budov,
kde se projekt zateplení budov ZŠ Slatinice dostal ze zásobníku projektů nepodpořených na
podpořené projekty. Jedná se o dotaci 3,6 mil. korun z celkových projektovaných 9,5 mil.
Rada obce doporučila zavést jednání o dotaci na zasedání zastupitelstva a pověřila
místostarostu obce přípravou tohoto bodu zasedání.
Návrh usnesení č.118/14:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 118/14
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.

Bod č.3 – Zpráva o projektech
Místostarosta obce pan Mikmek seznámil přítomné zastupitele a občany o připravovaných
projektech pro rok 2013 a 2014.
Revitalizace dřevin v obci Slatinice – čekáme na potvrzení podmínek VŘ na dodavatele.
Celkové náklady projektu: 2 151 512,- Kč.
Dotace:
1 612 600,- Kč.
čili cca 75%.
Konečná cena bude známa po VŘ. Projekt řeší kompletní obnovu dřevin uvnitř obce.
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Posezení s udírnou v Lípách – realizace plánovaná v květnu.
Celkové náklady:
500 000,- Kč
Dotace:
452 000,- Kč
Projekt zajistí vybudování posezení s udírnou a herními prvky na hřišti v Lípách. Původně
mělo být posezení zbudováno ve Slatinicích u kluziště. Z důvodu zvětšení plochy hřiště jsme
se rozhodli posezení přemístit do Líp, kde bude také velmi dobře využito.
Zateplení budov ZŠ Slatinice – je v procesu vyřizování a upřesňování výše dotace, původně
jsme byli zařazeni pod čarou a přijati do zásobníků projektů vlivem velkého počtu
zúčastněných. Díky zvýšení alokace - peněz v programu nás ze zásobníku „vybrali“ jako
projekt určený k podpoře.
Celkové náklady činí 9 500 000,- Kč, po podpoře činila dotace pouze 40%, to je 3 671 000,Kč. Nakonec jsme se proto rozhodli projekt znovu podat (minulý týden) a žádat o dotaci 60%
za cenu zisku nižšího počtu bodů.
Dostavba MŠ – v současné době již zařizujeme stavební povolení
Celkové náklady projektu činí cca 10 000 000,- Kč (nemáme ještě přesný rozpočet).
V minulém týdnu jsme ještě upřesňovali PD. Nechali jsme zpracovat energetický audit a další
potřebné dokumenty stávající části MŠ - mimo hospodářskou část, kde jsou umístěna
současná oddělení, a do které se nebude konstrukčně zasahovat z důvodů možnosti zisku
dotace na zateplení ze stejného programu jako u budov ZŠ. Nakonec se nám podařilo žádost
podat a očekáváme výsledek. Celkové náklady zateplení jsou něco přes 1 800 000,- Kč,
dotace by měla činit 90% nákladů.
Nový ÚP Obce Slatinice – v lednu byla podána žádost o dotaci na pořízení nového ÚP obce,
ta se dále administruje, výsledek očekáváme v budoucích měsících.
Celkové náklady projektu: 560 000,- Kč
Dotace:
410 000,- Kč
Nové VO a VR – v rámci POV Olomouckého kraje jsme zažádali o dotace na doplnění
veřejného osvětlení v obci. Výsledek bude znám v nejbližších týdnech. I bez získání dotace
budeme část nového VO realizovat.
Celkové náklady projektu: 460 000,- Kč
Dotace:
230 000,- Kč
Dále na vlastní náklady spojíme veřejný rozhlas (VR) obce Slatinice s rozhlasem v Lípách a
zřídíme nový velín rozhlasu na obci ve Slatinicích. Na tuto akci máme vyčleněno v rozpočtu
130 000,- Kč.
Revitalizace návsi Slatinice
Po zrušení dotačního titulu, ve kterém byl náš projekt umístěn na ROP Střední Morava, byl
otevřen nový titul, do kterého jsme se znovu přihlásili. V rámci tohoto projektu budeme dnes
schvalovat financování naší části na dotaci.
Celkové náklady projektu: 10 716 280,- Kč
Dotace 70%:
7 499 064,- Kč
Pan Mikmek dále sdělil, že se pracuje i na dalších projektech jako je např.suchý poldr nad
ulicí Chajdy, nové sportoviště v Lípách atd.
Před hlasováním dal možnost přítomným sdělit své stanovisko.
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Pan Starosta chtěl vědět, jakým způsobem se budou jednotlivé akce financovat a jak je na
tom obec po finanční stránce (splátky úvěrů apod.)
Pan Mikmek odpověděl, že se jedná o akce plánové v rozmezí roků 2013 – 2014. Obec má již
na některé akce předjednané úvěry s bankou (např. dostavba MŠ-Česká spořitelna, a.s.) a
menší akce budou hrazeny z rozpočtu obce.
Pan Tomeček zdůraznil, že akce „Revitalizace dřevin v obci Slatinice“ a „Revitalizace návsi
Slatinice“ by měly být propojeny tak, aby nedocházelo k vysazování dřevin a pak v rámci
druhé akce k jejich likvidaci.
Pan Starosta se dotázal, zda by nebylo možné v rámci akce „Revitalizace návsi Slatinice“
opravit i ulici u potoka v Lípách. Pan Mikmek odpověděl, že v rámci této akce to nebude
možné, neboť akce je vázána na jedno území. Nelze ji tedy rozdělit na Slatinice a Lípy.
Ale v rámci opravy a budování posezení na hřišti v Lípách se uvažuje o vyhotovení nového
chodníku směrem od hřiště do středu obce (pro větší bezpečnost především dětí).
Pan Mišák a pan Starosta dále navrhli, aby jednotlivé projekty byly zveřejňovány tak, aby se
k nim mohli vyjádřit i samotní občané, panu Starostovi se například nelíbí projekt
„Revitalizace návsi Slatinice“, kdy ve středu obce před lázněmi má být betonová plocha.
Pan Mikmek odpověděl, že budou zveřejněny na webových stránkách obce.
Návrh usnesení č.119/14:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o projektech v obci Slatinice a Lípy pro
rok 2013 – 2014.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 119/14
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o projektech v obci Slatinice a Lípy
pro rok 2013 – 2014.
Návrh usnesení č.120/14:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje v rámci projektu „Úprava návsi Slatinice“
vyčlenění spolufinancování ve výši 30% celkových způsobilých výdajů včetně nezpůsobilých
výdajů, tj. dohromady ve výši 3 215 tis. Kč, z rozpočtu obce pro rok 2014 a dále vyčlenění
prostředků pro financování provozu v době udržitelnosti (2014 – 2020) a to ve výši dle
zpracované finanční a ekonomické analýzy projektu.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 120/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje v rámci projektu „Úprava návsi Slatinice“
vyčlenění spolufinancování ve výši 30% celkových způsobilých
výdajů včetně nezpůsobilých výdajů, tj. dohromady ve výši 3 215 tis. Kč, z rozpočtu obce
pro rok 2014 a dále vyčlenění prostředků pro financování provozu v době udržitelnosti
(2014 – 2020) a to ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy projektu.
Bod č.4 – Diskuse, různé
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4.1. Odkup pozemku parc.č. 85/2 v k.ú. Slatinice na Hané v majetku pana Miroslava
Škrabala.
Pan Ambros seznámil přítomné o jednáních ohledně odkupu pozemku pana Škrabala par.č.
85/2 v katastru obce Slatinice. Jedná se o část sběrného dvora přístupného z ulice Loučka.
S majitelem již byl dohodnut odkup. Dohodnutá cena činí 200,- Kč za m2. Celková výměra
pozemku činí 219 m2. Celková částka tedy bude 43 800,- Kč.
Před hlasováním dal starosta možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení č.121/14:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje odkup pozemku par.č. 85/2 o celkové výměře 219 m2
v kat.úz. Slatinice na Hané za cenu 200,- Kč za m2, celková cena tedy činí 43 800,- Kč.
Zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose zadáním GP a
podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.121/14:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje odkup pozemku par.č. 85/2 o celkové výměře 219
m2 v kat.úz. Slatinice na Hané za cenu 200,- Kč za m2, celková cena tedy činí 43 800,- Kč.
Zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose zadáním GP a
podpisem kupní smlouvy.
4.2. Schválení žádosti pana Sedláčka o oplocení pozemku parc.č. 175
Pan Ambros informoval přítomné, že pan Sedláček podal 20.2. 2013 na obec žádost o
povolení oplocení pozemku parc.č. 175, kde má ovocný sad. K žádosti doložil souhlas
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí. Na základě uvedeného může
zastupitelstvo obce žádost pana Sedláčka schválit.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení č. 122/14:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje na základě souhlasu Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Odboru životního prostředí žádost pana Zdeňka Sedláčka, trvale bytem Lípy 46, o
oplocení pozemku par.č. 175 v kat.úz. Slatinice na Hané.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 1, Zdržel se 0
Usnesení č. 122/14:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje na základě souhlasu Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí žádost pana Zdeňka Sedláčka, trvale
bytem Lípy 46, o oplocení pozemku par.č. 175 v kat.úz. Slatinice na Hané.
4.3. Schválení účetní závěrky za rok 2012
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Pan Ambros informoval přítomné, že dle novely zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb., která
nabyla účinnosti 1.9.2012, dochází k významné změně pro územní samosprávné celky, DSO a
jejich příspěvkové organizace, kterou je zavedení povinnosti schvalování účetních závěrek
(rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy).
Obsah závěrek bude také obsahem závěrečného účtu obce, který bude zastupitelstvo obce
schvalovat v červnu.
Před hlasováním dal možnost přítomným zastupitelům a občanům sdělit své stanovisko.
Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení č. 123/14:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje účetní závěrku obce Slatinice za rok 2012.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh usnesení č. 123/14:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje účetní závěrku obce Slatinice za rok 2012.

Do diskuse se dále přihlásil pan Tomeček, který znovu připomenul nutnost inventury dřevin
vysázených u polních cest a navrhl zničené stromky osázet odrostkami. Pan Ambros sdělil,
že na místo zničených stromků mohou být zasazeny třešně z pozemků určených k zástavbě
RD.
Pan Tomeček dále poukázal na nečistotu rybníka a požádal, zda by se údržby nemohli ujmout
hasiči. Pan Mikmek odpověděl, že hasiči již chtěli rybník vyčistit, ale na radu místního rybáře
pana Korce vyčištění provedou až v období, kdy se netřou ryby.
Pan Havlíček opětovně upozornil na nutnost opravy návsi v Lípách. Sdělil, že v současné
době je sice prioritou oprava školy, ale náves v Lípách by měla být do budoucna další
prioritou. Dále informoval přítomné občany o současné nedostupnosti dotace na tuto akci a
sdělil, že bude pravděpodobně nutné opravu návsi řešit z rozpočtu obce. Pan Mikmek řekl, že
na opravu návsi v Lípách je již zpracována starší studie, ze které bude možné vycházet pro
zpracování projektu a akci zařadit do období 2014, 2015. Pan Snášel upozornil na
katastrofální stav vozovky před domem pana Ambroze v Lípách. Pan Havlíček řekl, že při
čištění potoka se provizorně opraví i vozovka.
Pan Starosta s panem Páleníkem upozornili na nebezpečné stání vozidel v blízkosti křižovatky
u školy. Pan Páleník poukázal na nedbalost řidičů, kteří nedodržují zákaz stání 5m od
křižovatky, jak je tomu uvedeno v platných předpisech. Pan Ambros s panem Mikmekem
odpověděli, že v nejbližší době bude na této místní komunikaci osazena značka zákaz stání.
Pan Foukal se zeptal, zda by nebylo vhodné umístit dopravní zrcadlo u hostince Na Figleně.
Pan Ambros odpověděl, že o tomto již jednal s dopravním inspektorátem a jeho pracovníci to
nedoporučují. Pan Hubáček souhlasil s neumístěním zrcadla (v místě se staly pouze dvě
nehody, zkreslení obrazu v zrcadle apod.), ale doporučil umístění zpomalovacích pásů v ulici
Chajdy. Pan Ambros zdůraznil, že dopravní situace na místních komunikacích je především
v jednání a chování jednotlivých řidičů, kteří často nerespektují dopravní značení, omezení
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rychlosti apod. viz. zákaz vjezdu v zimním období na komunikaci za Chajdami (z důvodu
sáňkování dětí).
Na závěr diskuse se přihlásil pan Stanislav Páleník, který reagoval na Výzvu občanům, kterou
sepsal a v minulých dnech roznášel v obci pan Jaroslav Šolc. Pan Páleník se podivil nad
jednáním a chováním pana Šolce, kdy se s uvedeným dokumentem „vtírá“ do jednotlivých
domů místo toho, aby svůj názor přednesl veřejně na zasedání zastupitelstva. Dále uvedl, že
pan Šolc svým jednáním vnáší nesvár mezi občany Slatinic a Líp a měl by toho už nechat.
Pan Václav Hubáček řekl, že pan Jaroslav Šolc udělal pro obec mnoho užitečného. Ale svým
chováním a jednáním v posledních volebních obdobích dosáhl pouze toho, že za ním již
nestojí ani jeho původní příznivci. Obyčejní a slušní lidé musí pochopit, že „Výzva
občanům“pana Šolce je dokumentem postaveným právě proti němu a je dalším základem pro
jeho nezvolení do funkce zastupitele v dalších volebních obdobích.
Vzhledem k tomu, že se do diskuse nikdo další nepřihlásil, starosta zasedání v 19,15 hod.
ukončil.
Přílohy:
1) Oznámení o dni a místě konání veřejného zasedání ZO
2) Prezenční listina

Zápis vypracovala: Vladimíra Hrubá

Ověřovatelé:

Mgr. Zdeňka Ševčíková

podpis:

Ing. Petr Tomeček

podpis:

Starosta:

Jiří Ambros

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
14. zasedání dne 11.3.2013 – Kulturní dům Lípy

Usnesení č. 116/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Zpráva o projektech
4. Diskuse, různé
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 117/14
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z 13. zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 118/14
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 119/14
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o projektech v obci Slatinice a Lípy
pro rok 2013 – 2014.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 120/14
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje v rámci projektu „Úprava návsi Slatinice“
vyčlenění spolufinancování ve výši 30% celkových způsobilých
výdajů včetně nezpůsobilých výdajů, tj. dohromady ve výši 3 215 tis. Kč, z rozpočtu obce
pro rok 2014 a dále vyčlenění prostředků pro financování provozu v době udržitelnosti
(2014 – 2020) a to ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy projektu.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0
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Usnesení č.121/14:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje odkup pozemku par.č. 85/2 o celkové výměře 219
m2 v kat.úz. Slatinice na Hané za cenu 200,- Kč za m2, celková cena tedy činí 43 800,- Kč.
Zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose zadáním GP a
podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 122/14:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje na základě souhlasu Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí žádost pana Zdeňka Sedláčka, trvale
bytem Lípy 46, o oplocení pozemku par.č. 175 v kat.úz. Slatinice na Hané.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 1, Zdržel se 0
Návrh usnesení č. 123/14:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje účetní závěrku obce Slatinice za rok 2012.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Zápis vypracovala: Vladimíra Hrubá

Ověřovatelé:

Mgr. Zdeňka Ševčíková

podpis:

Ing. Petr Tomeček

podpis:

Starosta:

Jiří Ambros

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:
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