Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo ve středu 11.12.2013 od 18,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ
Přítomno: 13 zastupitelů (viz. prezenční listina)
Nepřítomen: 2 zastupitelé (omluven pan M. Dvořák, pan J. Starosta)
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 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 F. Žouželka a pan Ing. A. Duda .
Zápisem byla pověřena paní Dana Jahnová.
Do návrhové komise byli určeni pan Ing. P. Mišák a pan Ing. M. Sedlák.
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 2014
4. Rozpočtový výhled 2014 - 2016
5. Zpráva o projektech a dotačních akcích
6. Diskuze, různé
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným
zastupitelům a občanům.
Návrh usnesení č.139/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Rozpočet obce Slatinice pro rok 2014
4. Rozpočtový výhled 2014 - 2016
5. Zpráva o projektech a dotačních akcích
6. Diskuze, různé
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Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Starosta konstatoval, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.139/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Rozpočet obce Slatinice pro rok 2014
4. Rozpočtový výhled 2014 - 2016
5. Zpráva o projektech a dotačních akcích
6. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 1 – Kontrola usnesení
Usnesení č.135/16:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku 381/2 (přibližně 250 m²) v
kat.úz. Slatinice na Hané za cenu minimálně 460,- Kč za m2, dále pozemek par.č. 109/4
(133 m²) v kat.úz. Lípy za cenu minimálně 460,- Kč za m2, dále schvaluje prodej části
pozemku 850/3 (přibližně 43 m²) za cenu 100,- Kč za m2 v kat.úz. Slatinky. Dále
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pan Jiřího Ambrose vypracováním a podpisem
smluv.
U tohoto usnesení pan starosta uvedl, že bude nutné jej revokovat. Část zmiňovaného
pozemku, který byl usnesením schvalován k prodeji není v návrhu nového ÚP a ani v tom
původním není určen k zastavění, ale jedná se nadále o plochu nezastavitelnou, využitelnou
jen například jako zahradu a to i do budoucna, neboť nový ÚP s rozšiřováním tímto směrem
vůbec nepočítá. Cena pozemku by tedy neměla činit původně schválených 460,- za m2, ale
tak jako u předzahrádek a dalších pozemků, které obec prodávala 100,- Kč za m2. Proto se
doporučuje revokovat toto usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č.140/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice revokuje usnesení č. 135/16 ze dne 11.9.2013, kde byl schválen
prodej části pozemku 381/2 (přibližně 250 m²) v kat. úz. Slatinice na Hané za cenu
minimálně 460,- Kč za m2, dále pozemek par.č. 109/4 (133 m²) v kat.úz. Lípy za cenu
minimálně 460,- Kč za m2, dále schvaluje prodej části pozemku 850/3 (přibližně 43 m²) za
cenu 100,- Kč za m2 v kat. úz. Slatinky. Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pan
Jiřího Ambrose vypracováním a podpisem smluv.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Starosta konstatoval, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č.:140/17
Zastupitelstvo obce Slatinice revokuje usnesení č. 135/16 ze dne 11.9.2013, kde byl
schválen prodej části pozemku 381/2 (přibližně 250 m²) v kat. úz. Slatinice na Hané za
cenu minimálně 460,- Kč za m2, dále pozemek par.č. 109/4 (133 m²) v kat.úz. Lípy za
cenu minimálně 460,- Kč za m2, dále schvaluje prodej části pozemku 850/3 (přibližně 43
m²) za cenu 100,- Kč za m2 v kat. úz. Slatinky. Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce pan Jiřího Ambrose vypracováním a podpisem smluv.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh usnesení č.141/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku 381/2 (přibližně 250 m²) v kat.
úz. Slatinice na Hané za cenu minimálně 100,- Kč za m2, dále pozemek par.č. 109/4 (133
m²) v kat.úz. Lípy za cenu minimálně 460,- Kč za m2, dále schvaluje prodej části pozemku
850/3 (přibližně 43 m²) za cenu 100,- Kč za m2 v kat. úz. Slatinky. Dále zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce pan Jiřího Ambrose vypracováním a podpisem smluv.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Starosta konstatoval, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.:141/17
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku 381/2 (přibližně 250 m²) v
kat. úz. Slatinice na Hané za cenu minimálně 100,- Kč za m2, dále pozemek par.č. 109/4
(133 m²) v kat.úz. Lípy za cenu minimálně 460,- Kč za m2, dále schvaluje prodej části
pozemku 850/3 (přibližně 43 m²) za cenu 100,- Kč za m2 v kat. úz. Slatinky. Dále
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pan Jiřího Ambrose vypracováním a
podpisem smluv.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.137/16:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu opěrné zídky a
předzahrádky na pozemku par.č. 887/3 v k.ú. Slatinice na Hané s panem Slezákem a paní
Terkovou, oba trvale bytem: Slatinice 392 a pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose
podpisem smlouvy.
Smlouva byla podepsána a žadatelům byly podány všechny potřebné dokumenty k legalizaci
stavby.
Usnesení č.138/16:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu opěrné zídky a
předzahrádky na pozemku par.č. 410/3 v k.ú. Slatinice na Hané s panem Stratilem a paní
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Stratilovou, trvale bytem Slatinice 230, a pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose
podpisem smlouvy.
Smlouva byla podepsána a dokumenty potřebné k legalizaci stavby byly taktéž předány.
Návrh usnesení č.142/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z 16. zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.142/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z 16. zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady
Pan místostarosta obce informoval přítomné o přijatých usneseních.
Od posledního zasedání zastupitelstva obce rada zasedala každý měsíc. Všechny tyto zasedání
byly zapsány a tyto zápisy jsou k dispozici na OÚ ve Slatinicích. Z každého tohoto zasedání
je navíc vyvěšen opis usnesení přímo na webových stránkách obce.
USNESENÍ z 44. zasedání RADY OBCE SLATINICE

307/44 Rada obce Slatinice projednala a následně schválila návrh SSB o zřízení
VB na pozemcích obce v rámci výstavby infrastruktury k pozemkům za
Dvorcem.
308/44 Rada obce projednala a schválila darovací smlouvu o.s. SPES Slatinice.
Obec daruje o.s. 3000,- Kč na podporu aktivit sdružení a spolupráce
s MIMIKLUBEM Slatinice.
309/44 Rada obce projednala a následně schválila rozpočtové opatření č.7/2013.
310/44 Rada obce Slatinice projednala žádost pana Škopíka z DDM Magnet
Mohelnice a následně ji schválila.
311/44 Rada obce projednala možnosti vyslání členů jednotek SDH na školení a
pověřila vedení obce vyřízením a spoluprací se spolky.
USNESENÍ z 45. zasedání RADY OBCE SLATINICE
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312/45 Rada obce projednala a následně schválila rozpočtové opatření č.8/2013.
313/45 Rada obce projednala další opatření mířící k protipovodňové ochraně v
rámci území obce Slatinice.
314/45 Rada obce Slatinice schválila konání Mikulášské zábavy v sokolovně ve
Slatinicích, kterou má pořádat SK Slatinice v případě, že SK Slatinice jako
pořadatel důsledně zajistí bezpečnost a pořádek jak v sokolovně, tak v jejím okolí
a veřejném prostranství obce. Za všechny škody způsobené konáním zábavy
odpovídá pořadatel.
315/45 Rada obce znovu projednala možnosti řešení komplexních pozemkových
úprav a doporučila znovuobnovení procesu jejich schvalování.
USNESENÍ z 46. zasedání RADY OBCE SLATINICE

316/46 Rada obce projednala a následně schválila rozpočtové opatření č.10/2013.
USNESENÍ z 47. zasedání RADY OBCE SLATINICE

317/47 Rada obce projednala a následně schválila žádost pana Škopíka z DD
Zábřeh na zapůjčení zasedací místnosti na OÚ Slatinice.
318/47 Rada obce Slatinice projednala a doporučila oslovit všechny zastupitele s
možností dodat příspěvek do obecního zpravodaje.
319/47 Rada obce Slatinice schvaluje konání 17. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE na OÚ ve Slatinicích dne 11.12.2013,
dále schválila tento program:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Rozpočet obce Slatinice pro rok 2014
4. Rozpočtový výhled 2014 - 2016
5. Zpráva o projektech a dotačních akcích
6. Diskuse, různé
320/47 Rada obce Slatinice schvaluje záměr obce Slatinice prodat pozemek par.č.
16/2 v k.ú. Slatinice na Hané, o celkové výměře 44 m2 na základě žádosti pana
Ing. Sedláka ze Slatinic.
321/47 Rada obce Slatinice schvaluje přijetí dotace na akci Zateplení učebnového
pavilonu MŠ Slatinice č.p.: CZ.1.02/3.2.00/13.18331.
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Návrh usnesení č.143/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.143/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 3 – Rozpočet obce Slatinice na rok 2014
Pan starosta seznámil přítomné se třetím bodem jednání, kterým je rozpočet obce pro rok
2014. Návrh rozpočtu – závazné ukazatele pro rok 2014 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 16.882.000,- Kč, výdaje 16.498.000,- Kč, přičemž rozdíl mezi příjmy
a výdaji je zapojen do rozpočtu příjmů prostřednictvím tzv. financování ve výši 384.000,- 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 dal starosta obce možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č.144/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele přebytkového rozpočtu pro rok
2014 takto: příjmy 16.882.000,-, výdaje 16.498.000,- a financování 384.000,-.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 1, Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.144/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele přebytkového rozpočtu pro
rok 2014 takto: příjmy 16.882.000,-, výdaje 16.498.000,- a financování 384.000,-.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 1, Zdržel se 0
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Bod č. 4 - Rozpočtový výhled 2014 -2016
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
schvaluje Zastupitelstvo obce Slatinice na svém jednání rozpočtový výhled na období 2014 2016. Základem pro sestavení rozpočtového výhledu byla skutečnost roku 2012, schválený
rozpočet na rok 2013, návrh rozpočtu na rok 2014 a investiční závazky vyplývající ze
smluvních vztahů. Rozpočtový výhled se sestavuje k zajištění stability potřeb a hospodaření
obce. Je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce.
Obsahuje základní údaje o příjmech, výdajích, dlouhodobých závazcích a pohledávkách.
Návrh usnesení č.145/17:
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
schvaluje Zastupitelstvo obce Slatinice rozpočtový výhled na období 2014 - 2016.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 1, Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.145/17:
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
schvaluje Zastupitelstvo obce Slatinice rozpočtový výhled na období 2014 - 2016.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 1, Zdržel se 0

Bod č. 5 Zpráva o projektech a dotačních akcích
S projekty a dotačními akcemi seznámil přítomné pan místostarosta.

Revitalizace dřevin v obci Slatinice

Projekt již běží. V rámci realizace bylo nutné přistoupit k několika úpravám.
Zhotovitel všechny úpravy kozultuje s vedením obce i s komisí pro životní prostředí.
Realizace bude probíhat ještě během příštího roku, kdy by měla být dokončena. Část
výsadby, která je z důvodu nemožnosti umístění mezi stávající sítě a jejich ochranná
pásma bude možné zřejmě přemístit například do obce Lípy.
Posezení s udírnou v Lípách
Posezení je již hotovo. Mimo jiné soubor obsahuje i malé dětské hřiště. Celá akce
vyšla na 500 000,- Kč a dotace činí 90% uznatelných nákladů.
Zateplení budov ZŠ a MŠ Slatinice
Znovu jsme podali žádost o dotaci a doufáme, že se nám podaří ji získat. Upravili jsme
projekt a kritéria žádosti tak, aby byl zisk uznatelných nákladů co nejvyšší. Nyní se
pohybujeme na 90% uznatelných nákladů. Naše účast se předběžně podle
7

projektovaných nákladů pohybuje kolem 2 500 000,- Kč. Realizace je plánována na
rok 2014.
Nový ÚP Obce Slatinice
Celý proces se dokončuje. O proplacení dotace bude požádáno po poslední fakturaci
zhotovitelem projektu.
Úprava Návsi Slatinice
Do konce roku bude na SÚ odevzdán projekt k ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ,
následně ke stavebnímu povolení. Realizace projektu by měla proběhnout taktéž v
roce 2014 do konce měsíce října.
MŠ Slatinice
V letošním roce jsme dokončili zateplení učebnového pavilonu MŠ Slatinice. V tom
dalším chceme pokračovat na pracích na školce. Mimo jiné plánujeme s vedením
školy realizovat projekt nových hřišť na zahradě školky a školy v hodnotě kolem
5 000 000,- Kč dotace by měla činit 90%. A dále počítáme s dostavbou MŠ a vznikem
nového oddělení, jídelny a kuchyně.
Zametací stroj
Tento komunální víceúčelový stroj nám bude dodán zřejmě v měsíci lednu, kdy jej
začněme naplno využívat.
Protipovodňová opatření na toku Slatinky
Dalším významným projektem je poldr na toku Slatinky. Bude se jednat o suchou
retenční nádrž, která bude obec chránit před častými jarními povodněmi. Již je
zpracovaná studie a IZ stavby. O dotaci chceme žádat z programu OPŽP, který by se
měl znovu otevírat v druhé polovině roku 2014. Předpokládané náklady jsou kolem
8 000 000,- Kč.
Svoz bioodpadu v obci Slatinice
Do konce roku podáme žádost o nákup kontejnerového vozidla a souboru kontejnerů,
které budou sloužit ke svozu bioodpadu a dalšímu využití obce. Plánujeme zřídit
sběrná místa, aby bylo zajištěno co nejlepší pokrytí sběru bioodpadu pro všechny
občany Slatinic i Líp.
Pozemkové úpravy
Po projednání problematiky pozemkových úprav na zasedání rady obce 9. října 2013
rada obce doporučila znovu zjistit ochotu majitelů pozemků v katastru obce účastnit se
na projektu. V současné době stále schází vysoký počet majitelů, kteří by
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s pozemkovými úpravy souhlasili. I tak se rada obce rozhodla znovu majitele oslovit a
pokusit se projekt rehabilitovat. I tak se nelze spoléhat na úspěšnost tohoto projektu a
proto stále pracujeme na dílčích protipovodňových opatřeních vedoucích ke stabilizaci
bezpečnosti při vysokých srážkách a oblevách. To se nám daří a potvrzují to naše
opatření na severní části našeho katastru, čištění příkopů kolem cest a efektivní
spolupráce se majiteli problémových lokalit.
Oprava vodovodu Slatinice
Dále plánujeme zahájit nutnou opravu vodovodů a to v Nádražní ulici, kde chceme
první etapou nahradit stávající nevyhovující vodovod v ulici u bytovky a palírny. Dále
hledáme zdroje financování. Zatím chceme z rozpočtu realizovat dílčí opravy menšího
rozsahu, které jsou již nutné a na některých kritických místech nevyhnutelné. Nové
období dotací, které začíná rokem 2014 snad přinese možnosti zisku dotace na větší
část našich vodovodů.
Dávám tímto možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č.146/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o projektech a dotačních akcích obce
Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.146/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o projektech a dotačních akcích
obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0

Bod č. 6 Diskuze, různé
6.1. Kontokorentní účet u České spořitelny a.s.
Kontokorentní úvěr od České spořitelny a.s. je součástí běžného účtu. Je využíván na vykrytí
výkyvů mezi příjmy a výdaji a slouží pro aktuální potřeby a platby obce v případě nutnosti.
Výše úvěru pro rok 2014 byla bankou nastavena do výše 1,5 mil. Kč s úrokovou sazbou
1,30% per annum se splatností do 30.1.2015.
Návrh usnesení č.147/17:
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.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č.147/17:
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.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
6.2. Vodné, stočné
V tomto bodě budeme projednávat výši vodného a stočného pro rok 2014. Provozovatel
vodovodů a kanalizací zaslal kalkulaci pro rok 2014. Vedení obce provozovatele požádalo,
aby se cena neměnila, a když tak směrem dolů. Provozovatel zachoval cenu na loňské výši to
je celkově 62,50 Kč s DPH.
Dávám tímto možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Pan Zdeněk Dvořák z firmy Arko Technology a.s. seznámil přítomné, že během roku bylo již
vyměněno 5 uzlových bodů a neustále je ztráta 2,6 vteřinového litru vody. V roce 2014 bude
potřeba dokončit opravu ještě 4 uzlových bodů tak, aby bylo při havárii možné zavřít pouze
blízký úsek havárie a ne celou obec, tak jak tomu bylo doposud. Až bude provedena oprava
těchto uzlových bodů, budou vyměněny armatury, teprve potom se bude moci zjistit, v které
části dochází k úniku vody. Nejhorší bude zauzlovat lázeňskou ulici, protože tam je i problém
se splaškovou kanalizací, kterou bude nutné vyčistit, potom kamerovým systémem prověřit a
případné díry zalepit. Takto se bude muset postupovat v každé ulici, protože tyto splaškové
vody tečou do ČOV a při překročení m3 se platí pokuty. Celá obec je napojena do ČOV
rourami o průměru 250 cm, což je špatně, protože mělo být stupňování a největší průměr 600
cm měl být u ČOV.
Paní Zejdová se dotázala, jak to vypadá s nádražní ulicí, kde je vodovod v havarijním stavu a
má zde dojít také k výsadbě zeleně.
Pan Dvořák odpověděl, že tuto opravu by bylo nejvhodnější provést bezvýkopově i z důvodu
výsadby.
Pan Mišák se dotázal, zda by bylo možné předkládat vedení obce harmonogramy nebo plány
oprav časově rozfázované a dále pak hlavně sdělovat, zda dochází ke zlepšení nebo zhoršení.
Návrh usnesení č.148/17:
Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci cen vodného a stočného v obci Slatinice pro rok
2014 ve výši 62,50 Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č.148/17:
Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci cen vodného a stočného v obci Slatinice pro rok
2014 ve výši 62,50 Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0

6.3. Změna stanov Mikroregionu Kosířsko
Obec Slatinice je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kosířsko (dále jen „svazku
obcí“), se sídlem Těšetice 75, 783 46 Těšetice. Tento svazek na své valné hromadě schválil
změnu Stanov dobrovolného svazku obcí a nyní je třeba tyto stanovy projednat v
zastupitelstvech jednotlivých členských obcích.

Návrh usnesení č.149/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí změnu stanov Mikroregionu Kosířsko.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Konstatuji, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.149/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí změnu stanov Mikroregionu Kosířsko.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0

6.4. Ořezání Lípy u zastávky u vinného sklípku na žádost dopravce ARRIVA
Firmy ARRIVA požádala o ořezání lípy u vinného sklípku u autobusové zastávky, protože
přerostlé haluze znemožňují příjezd autobusu přímo k zastávce a lidem se špatně nastupuje.

Návrh usnesení č.150/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí žádost firmy ARRIVA o ořezání lípy u
autobusové zastávky u vinného sklípku a vyhoví žádosti.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0

Konstatuji, že návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č.150/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí žádost firmy ARRIVA o ořezání lípy u
autobusové zastávky u vinného sklípku a vyhoví žádosti.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0

6.5. Výjimka z počtu žáků na školní rok 2013/2014
ZŠ a MŠ Slatinice příspěvková organizace žádá o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků
pro školní rok 2013/2014 dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 v aktualizovaném znění.
Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného
tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na
vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. V současné době je
počet žáků naší školy 122. Počet požadovaný zákonem je 136. Požadovaná částka je
653.333,- Kč.

Návrh usnesení č.151/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole v
rozsahu 14 žáků základní školy pro školní rok 2013/2014. Zastupitelstvo obce Slatinice se
zavazuje k povinnosti uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou krajským
normativem, na vzdělávací činnost základní školy na 14 žáků pro školní rok 2013/2014
v celkové výši 653.333,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.151/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole
v rozsahu 14 žáků základní školy pro školní rok 2013/2014. Zastupitelstvo obce
Slatinice se zavazuje k povinnosti uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou
krajským normativem, na vzdělávací činnost základní školy na 14 žáků pro školní rok
2013/2014 v celkové výši 653.333,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Do diskuze se přihlásil pan Boďa a paní Klapilová oba z obce Lípy, aby přednesli stížnost,
která se týká prosakování spodní vody do nemovitostí a zaplavení sklepů. Myslí si, že je to
způsobeno špatnou kanalizací, kde chybí odvodňovací drenáže a dále zaneseným potokem. Po
vyčištění potoku jim voda v domech klesla o 1,8 m. Než se vyčistil potok, tak panu Boďovi
praskl dům. Oba to stálo nemalé finanční prostředky, které musely vynaložit za elektřinu a
čerpadla, která měli zapnutá 24 hodin, aby vodu ze sklepů vyčerpali.
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Pan Havlíček odpověděl, že potok se čistí 2x ročně a od doby, kdy se Slatinky napojili na
kanalizaci, tak tráva roste daleko rychleji než dříve. Jedinou možností bude dát tam skruže a
zabetonovat je.
Pan starosta slíbil, že se situací bude obec zabývat a hledat vhodná řešení k nápravě.
Dále se přihlásil pan Skácel s dotazem, zda obec nechystá vyhlášku o zákazu spalování trávy
a bramborové natě.
Pan starosta odpověděl, že o takové možnosti zatím obec neuvažuje.
Paní Šreiberová upozornila na padající omítku z domu čp. 14.
Pan starosta slíbil kontaktovat majitele, aby sjednali nápravu.

.

Vzhledem k tomu, že se do diskuze nikdo další nepřihlásil, starosta zasedání v 19:30 ukončil.
Přílohy:
1) Oznámení o dni a místě konání veřejného zasedání ZO
2) Prezenční listina
3) Návrh rozpočtu – závazné ukazatele
4) Rozpočtový výhled
5) Žádost o výjimku z nejnižšího počtu žáků
Zápis vypracovala: Dana Jahnová
Ověřovatelé: František Žouželka

podpis:

Ing. Antonín Duda

podpis:

Starosta:

Jiří Ambros

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
17. zasedání dne 11.12.2013 – zasedací místnost OÚ Slatinice
Usnesení č.139/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Rozpočet obce Slatinice pro rok 2014
4. Rozpočtový výhled 2014 - 2016
5. Zpráva o projektech a dotačních akcích
6. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.:140/17
Zastupitelstvo obce Slatinice revokuje usnesení č. 135/16 ze dne 11.9.2013, kde byl
schválen prodej části pozemku 381/2 (přibližně 250 m²) v kat. úz. Slatinice na Hané za
cenu minimálně 460,- Kč za m2, dále pozemek par.č. 109/4 (133 m²) v kat.úz. Lípy za
cenu minimálně 460,- Kč za m2, dále schvaluje prodej části pozemku 850/3 (přibližně 43
m²) za cenu 100,- Kč za m2 v kat. úz. Slatinky. Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce pan Jiřího Ambrose vypracováním a podpisem smluv.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.:141/17
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku 381/2 (přibližně 250 m²) v
kat. úz. Slatinice na Hané za cenu minimálně 100,- Kč za m2, dále pozemek par.č. 109/4
(133 m²) v kat.úz. Lípy za cenu minimálně 460,- Kč za m2, dále schvaluje prodej části
pozemku 850/3 (přibližně 43 m²) za cenu 100,- Kč za m2 v kat. úz. Slatinky. Dále
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pan Jiřího Ambrose vypracováním a
podpisem smluv.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.142/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z 16. zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.143/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
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Usnesení č.144/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele přebytkového rozpočtu pro
rok 2014 takto: příjmy 16.882.000,-, výdaje 16.498.000,- a financování 384.000,-.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 1, Zdržel se 0
Usnesení č.145/17:
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
schvaluje Zastupitelstvo obce Slatinice rozpočtový výhled na období 2014 - 2016.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 1, Zdržel se 0
Usnesení č.146/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o projektech a dotačních akcích
obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.147/17:
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.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.148/17:
Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci cen vodného a stočného v obci Slatinice pro rok
2014 ve výši 62,50 Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.149/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí změnu stanov Mikroregionu Kosířsko.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.150/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí žádost firmy ARRIVA o ořezání lípy u
autobusové zastávky u vinného sklípku a vyhoví žádosti.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.151/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole
v rozsahu 14 žáků základní školy pro školní rok 2013/2014. Zastupitelstvo obce
Slatinice se zavazuje k povinnosti uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou
krajským normativem, na vzdělávací činnost základní školy na 14 žáků pro školní rok
2013/2014 v celkové výši 653.333,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
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Zápis vypracovala: Dana Jahnová

Ověřovatelé: František Žouželka

podpis:

Ing. Antonín Duda

podpis:

Starosta:

Jiří Ambros

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:
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