Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo ve středu 12.3.2014 od 18,00 hod. – Kulturní dům Lípy
Přítomno: 12 zastupitelů (viz. prezenční listina)
Nepřítomni: 3 zastupitelé (Ing. Tomeček, Mgr. Ševčíková, JUDr. Zejdová)
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 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 pan Stanislav Havlíček a pan Pavel Strouhal.
Zápisem byla pověřena paní Vladimíra Hrubá.
Do návrhové komise byli určeni pan Bc. Ondřej Mikmek a pan Mgr. Miroslav Dvořák.
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. Převody nemovitostí
4. Diskuse, různé

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným
zastupitelům a občanům. Připomínka nebyla vznesena.
Návrh usnesení č.152/18:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Převody nemovitostí
4. Diskuse, různé

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 152/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Převody nemovitostí
4. Diskuse, různé

Bod č.1 – Kontrola usnesení
Starosta obce informoval přítomné o přijatých usneseních z minulých zasedání.
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.
Pan Mikmek podal vysvětlení k revokaci usnesení.
Smlouva se připravuje.
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,-.
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.
Rozpočet se již plní, v současné době financujeme nákup zametacího stroje, kde nám bude
proplacena dotace do cca 40 dnů. Abychom nemuseli čerpat úvěr, využíváme kontokorent
k překlenutí doby do proplacení.
Usnesení č.149/17:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí změnu stanov Mikroregionu Kosířsko.
Nové stanovy již vešly v platnost.
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.
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.
Po jednání s paní ředitelkou jsme byli ujištěni o daleko nižší částce, která bude potřeba
k dofinancování. A to díky personální změně u dodavatele služeb v účetnictví a dalších
úsporách.
Před hlasováním dal starosta možnost přítomným sdělit svá stanoviska. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení č.153/18:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 153/18
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.

Bod č.2 – Zpráva o činnosti rady
Pan Mikmek přítomným sdělil, že od posledního zasedání zastupitelstva obce rada zasedala
každý měsíc. Všechna tato zasedání byla zapsána a tyto zápisy jsou k dispozici na Obecním
úřadě ve Slatinicích. Z každého tohoto zasedání je navíc vyvěšen opis usnesení přímo na
webových stránkách obce.
Usnesení z 49. zasedání Rady obce Slatinice
324/49 Rada obce Slatinice projednala projekt úprav zahrad MŠ Slatinice a schválila k němu
smlouvu s panem Kašíkem na zpracování žádosti o dotaci na projekt: „Přírodní zahrada
mateřské školy ve Slatinicích“.
Usnesení z 50. zasedání Rady obce Slatinice
325/50 Rada obce projednala a následně schválila rozpočtové opatření č.12
Usnesení z 51. zasedání Rady obce Slatinice
326/51 Rada obce projednala a následně schválila změnu nájemníka bytu č.4 C2 v příz.
podlaží budovy č.p. 367 se sklepem č.2 a s garáží č. 3 v k.ú. Slatinice na Hané, kde po úmrtí
původního nájemníka MUDr. Boháče byt zdědili jeho potomci paní MUDr. K. Přikrylová a
pan Ing. Martin Boháč.

Usnesení z 52. zasedání Rady obce Slatinice
327/52 Rada obce Slatinice schvaluje záměr obce Slatinice pronajmout byt č. 2-A2 v přízemí
domu č. p. 367 na pozemcích p. č. 268/1, 2, 3 v k. ú. Slatinice, který sestává z kuchyně, pokoje,
koupelny s WC. K bytu přísluší sklep. A pověřuje vedení obce jeho vyvěšením a vyřízením
všech dokumentů nutných k převedení bytu na nového nájemníka.
328/52 Rada obce Slatinice schvaluje program 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Slatinice, které se bude konat 12.3. 2014 v 18:00 v kulturním domě v Lípách.
329/52 Rada obce Slatinice schvaluje SUBSZVB č.IV-12-8008628/VB/1, na stavbu Slatinice,
14RD, PN Consulting - Nové NNk na pozemcích v k.ú. Slatinice na Hané par.č. 820 a 821.
Rada obce Slatinice schvaluje SUBSZVB č.IV-12-8008735/VB/2, na stavbu Slatinice, RD,
Hladný- Nové NNk na pozemcích v k.ú. Slatinice na Hané par.č. 819.

Pan Mikmek v tomto bodě rovněž seznámil přítomné s probíhajícími a plánovanými projekty
a dotačními akcemi.
Zateplení budov ZŠ Slatinice
– proběhla akceptace žádosti, akce se bude realizovat v letošním roce
Úprava Návsi Slatinice
-jedná se o úpravu středu obce s možností vytvoření nových parkovacích míst, v současné
době doplňujeme dokumentaci
Snížení prašnosti v obci Slatinice
-byl zakoupen nový zametací stroj
Svoz bioodpadu v obci Slatinice
-jedná se o zakoupení kontejnerového vozu na svoz biodpadu
Nová dětská hřiště pro MŠ Slatinice
-hřiště by měla být vybudována ve školním dvoře (součástí bude úprava svahu k RD
Prázdných) a v areálu mateřské školy
Zahájení rekonstrukce vodovodního řadu
-nutnost opravy především v nádražní ulici, kde je katastrofický stav a dále navázat na
celkovou rekonstrukci vodovodního řadu
V plánu v nejbližší době:
Sociální zařízení na hřišti v Lípách
-zpracovává se dokumentace
Protipovodňová opatření na toku Slatinky
-vznik poldru
Využití budov Lichtenštejnského dvorce – kulturní centrum a centrum služeb
-jedná se s architektem

Pan Petr Šolc poukázal na špatný stav herních prvků na hřišti – nebezpečí pro děti.
Pan Mikmek sdělil, že herní prvky budou opraveny a připraveny nové, materiál již je zajištěn.
Dále se pan Šolc dotázal na přístavbu nových prostor mateřské školy, pan Mikmek sdělil, že
čekáme na otevření dotačního programu.

Návrh usnesení č.154/18:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 154/18
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.

Bod č.3 – Převody nemovitostí
Pan Ambros řekl, že v tomto bodě se bude projednávat prodej pozemku par.č. 16/2 v k.ú.
Slatinice na Hané a záměr prodat část pozemku par.č. 604/17 v tomtéž katastru.
Pozemek par.č. 16/2 o celkové výměře 44 m2 před domem č.p. 217. O tento pozemek projevil
zájem majitel domu č.p. 217 pan Sedlák. Pozemek byl součástí parcely pana Sedláka až do II.
světové války, kdy byl pozemek zabaven tehdejšími činiteli a na jeho místě vzniklo seřadiště
vojenské techniky. Po druhé válce už nebyl vrácen a posléze připadl obci. Pan Sedlák tedy
podal žádost o odprodej pozemku a následně reagoval na záměr, který obec v řádném termínu
zveřejnila. Jedná se o pozemek bezprostředně sousedící s budovou č.p. 217 pana Sedláka, na
kterém vede v majetku obce řad vodovodu a splašková kanalizace - proto po případném
schválení prodeje doporučujeme podepsat současně s kupní smlouvou smlouvu o vstupu na
pozemek, která zajistí obsluhu a případné opravy těchto sítí. Dále požádal zastupitele o názory
na stanovení ceny za metr čtverečný.
Pan Žouželka sdělil, že by se měl pozemek prodat za stejnou cenu jako ostatní předzahrádky.
Před hlasováním dal starosta možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č.155/18:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej pozemku par.č. 16/2 (44 m²) v k.ú. Slatinice
na Hané za cenu 100,- Kč za m² , Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pan Jiřího
Ambrose vypracováním a podpisem smluv.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 1 (Sedlák)
Usnesení č. 155/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej pozemku par.č. 16/2 (44 m²) v k.ú.
Slatinice na Hané za cenu 100,- Kč za m² , Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce pan Jiřího Ambrose vypracováním a podpisem smluv.
Dále pan Ambros seznámil přítomné se záměrem obce prodat část pozemku par.č. 604/17, na
základě žádosti pana MVDr. Zatloukala, trvale bytem Slatinice 246. Jedná se o část pozemku
604/17 celkově asi 128 m2, který dle žádosti poslouží k rozšíření zázemí pozemku 604/16.
Před hlasováním byl dán prostor přítomným sdělit stanoviska.
Pan Žouželka společně s panem Mikmekem vyjádřili souhlas s prodejem, ale za cenu min.
460,- Kč za m2, neboť dojde k výraznému zhodnocení majetku pana Zatloukala.

Návrh usnesení č.156/18:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje záměr obce prodat část pozemku par.č. 604/17 v k.ú.
Slatinice na Hané celkově cca 128 m², a to v místě hranice s pozemkem par.č. 604/16 za
min. cenu 460,- Kč/m2. Část pozemku bude upřesněna GP, který bude hradit kupující. Dále
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pan Jiřího Ambrose zpracováním záměru a jeho
zveřejněním.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č.156/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje záměr obce prodat část pozemku par.č. 604/17
v k.ú. Slatinice na Hané celkově cca 128 m², a to v místě hranice s pozemkem par.č.
604/16 za min. cenu 460,- Kč/m2. Část pozemku bude upřesněna GP, který bude hradit
kupující. Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pan Jiřího Ambrose
zpracováním záměru a jeho zveřejněním.

Bod č.4 – Diskuze, různé
4.1 – Petice zeleň
V úvodě tohoto bodu vystoupil místostarosta obce pan Mikmek a informoval přítomné
občany a zastupitele o Petici části našich občanů, která se týká zeleně v naší obci. Současně
uvedl, že je smutné, že nikdo z aktérů nepřišel na dnešní zasedání.
Pan Mikmek sdělil následující : „Podle § 5 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním jsme jako státní orgán, kterému přísluší projednání petice - petici přijali dne 11.3. 2014 z rukou
pana Jaroslava Šolce, současně uvedeného jako člena petičního výboru. Nebylo nám
potvrzeno, zda byl petičním výborem podle § 3 zákona č. 85/1990 Sb. určen pro jednání se
státními orgány, ale chápeme ho tak z důvodu předání petice přímo jeho osobou.
Petice nám tedy byla oficiálně doručena včera, to je 11.3. 2014. Není tedy součástí řádného
programu zasedání, ale jeví se nám nezbytné ji projednat a vyřídit v co možná nejkratší době,
neboť její datování sahá až do srpna roku 2013. Ač jsme o jejím průběhu věděli a očekávali
jsme ji, dostala se k nám s více jak půl ročním zpožděním a neznáme důvod, proč tomu tak je.
Dovolte mi poděkovat všem občanům, kteří mají zájem o zeleň v naší obci. Po přečtení petice
musím konstatovat, že mi není úplně jasné, kde petiční výbor získával informace o projektu
revitalizace zeleně, protože jsou velmi nepřesné, zavádějící a nesprávné. Znovu opakuji, že za
vedením obce nepřišel nikdo z petičního výboru ani při přípravě projektu, jeho schvalování
ani během realizace. Pokud by se iniciátoři u nás informovali o skutečném znění projektu,
jistě by žádná petice nevznikla. Dovolte nyní, abych celou petici přednesl a vyjádřil se k ní
jménem vedení obce. Dále je třeba také uvést, že petice nesplňuje formální vzhled, který
určuje zmiňovaný zákon v § 4, kdy podpisové archy neobsahují text petice a nejsou označeny
tak, aby bylo zřejmé jaká petice má být podpisy podpořena. A tedy by mohlo dojít
k manipulaci s podpisovými archy a podobně. Nemáme například jistotu, že všichni
podepsaní občané uvedení na podpisových arších viděli a souhlasili se zněním petice tak, jak
je sepsána, neboť podpisové archy nejsou dle § 4 zákona č. 85/1990 Sb. formálně označeny
ani na nich samotných není text petice. Přesto dovolte, abych všem přítomným petici přečetl.“
(Text petice – příloha č.3)

Pan Mikmek dále k uvedenému bodu sdělil, že projekt revitalizace v původním znění dodnes
visí na webových stránkách obce, kde jej může nastudovat každý občan. Takový přístup nebyl
realizován za žádného předchozího vedení. Jedinou informační spojnicí mezi občany a obcí
byl zpravodaj vycházející jednou za rok. Dále není jasné, kteří zastupitelé nebyli o tomto
projektu informování dostatečně a s projektem nesouhlasili. Pokud ale takoví jsou, mohou se
samozřejmě vyjádřit. Projekt revitalizace byl již tolikrát prodiskutován, že není možné, aby
některý zastupitel o projektu nevěděl a nebyl s ním seznámen.
Pokud se jedná o poměr vykácených a vysazených dřevin je nutné opět uvést, že po skončení
projektu bude vysázen dvojnásobný počet vzrostlých stromů, než bylo vykáceno.
Borovice kolem cesty k sokolovně - jejich kácení není součástí projektu a ani být nemohlo,
protože rostou na pozemku kraje. O tom se vědělo od začátku projektu - znovu je zřejmá
totální neinformovanost a neochota iniciátorů petice se o projektu řádně informovat.
Je třeba zdůraznit, že vedení obce chápe důležitost zeleně a její ochrany, proto právě daný
projekt revitalizace vznikl a je v současné době realizován.
Součástí petice je odstavec, který je na mnoha listech petice přebělen a přelepen. Přesto na
několika listech zůstal: „Současně se zavazujeme k tomu, že zajistíme odborné ošetření
uvedených stromů (od hřbitova ke mlýnu) na vlastní náklady.“
Pan Mikmek řekl, že nás velmi těší osobní zájem petičního výboru, pouze doufáme, že se
všichni podepsaní nepustí do údržby zeleně v naší obci současně, jak se svým podpisem
zavázali. Znovu, ale musíme konstatovat, že do dnešního dne nikdo neprojevil zájem se o
odborné ošetření uvedených stromů starat. Budeme tedy dál očekávat občany z řad signatářů,
kteří projeví zájem dobrovolně a na vlastní náklady o údržbu zeleně v obci pečovat, což
bereme zcela vážně a s radostí tyto dobrovolníky na obci přivítáme.
Z děkovného dopisu k závěru petice (který pan Mikmek přítomným přednesl) je opět zřejmé,
že petice nemusela vzniknout, kdyby její iniciátoři měli zájem se o projektu revitalizace něco
dozvědět.
Před hlasováním dal pan Mikmek možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Pan Šolc informoval přítomné o kácení lípy u hřbitova. Stav lípy byl odborně posouzen paní
Vágnerovou, která pokácení stromu doporučila. Na místo bývalých lip budou ještě na jaře
vysázené dvě nové lípy. Pan Šolc navrhl, aby se při sázení angažovali též žáci místní školy.
Pan Mikmek požádal zastupitele, aby k tomuto bodu bylo přijato následující ustanovení.
Pan Žouželka se zeptal, zda je možné k tomuto přijat usnesení a požádal vedení o prověření.
Pan Mikmek odpověděl, že zastupitelé usnesení odhlasují a v případě, že dojde k chybě,
projedná se tento bod ještě na dalším zasedání.

Návrh usnesení č.157/18:
Zastupitelstvo obce Slatinice podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích, § 16- Občané obce,
odst. 2, písmena f) a zákona č. 85/1990Sb, o právu petičním, § 5 - Podání a vyřízení petice,
přijalo a projednalo PETICI o projektu Revitalizace dřevin v obci Slatinice. Zastupitelstvo
obce po projednání petice a shrnutí projektu neshledalo pochybení v projektu samotném
ani jinde při zásazích do zeleně na katastru obce. Zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje

vedení obce Slatinice a také Komisi pro životní prostředí při obci Slatinice, aby případné
zájemce o údržbu zeleně v obci Slatinice sdružilo pod pracovní skupinu a pověřilo ji úkoly
údržby zeleně.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č.157/18
Zastupitelstvo obce Slatinice podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích, § 16- Občané obce
odst. 2, písmena f) a zákona č. 85/1990Sb. o právu petičním, § 5 - Podání a vyřízení
petice, přijalo a projednalo PETICI o projektu Revitalizace dřevin v obci Slatinice.
Zastupitelstvo obce po projednání petice a shrnutí projektu neshledalo pochybení
v projektu samotném ani jinde při zásazích do zeleně na katastru obce. Zastupitelstvo
obce Slatinice pověřuje vedení obce Slatinice a také Komisi pro životní prostředí při
obci Slatinice, aby případné zájemce o údržbu zeleně v obci Slatinice sdružilo pod
pracovní skupinu a pověřilo ji úkoly údržby zeleně.

4.2 – Mikroregion Kosířsko
Pan Ambros sdělil přítomným, že nás vedení Mikroregionu Kosířsko žádá o schválení
usnesení týkající se nových stanov. Stanovy již byly na předchozím zastupitelstvu
projednávány, teď se tedy jedná o jejich schválení.

Návrh usnesení č.158/18:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje stanovy Mikroregionu KOSÍŘSKO schválené VH
Mikroregionu KOSÍŘSKO dne 29. 11. 2013.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č.158/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje stanovy Mikroregionu KOSÍŘSKO schválené
VH Mikroregionu KOSÍŘSKO dne 29. 11. 2013.

4.3 – MAS Region Haná, zařazení území do MAS Regionu Haná na období 2014 - 2020
Pan Ambros informoval přítomné o žádosti MAS Regionu Haná o zařazení území naší obce
do působnosti MAS Regionu Haná v plánovacím období 2014 – 2020.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č.159/18:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zařazení svého území do působnosti MAS Regionu
Haná na období 2014 – 2020.

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č.159/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zařazení svého území do působnosti MAS
Regionu Haná na období 2014 – 2020.

Nyní byla otevřena diskuze.
Přihlásil se pan Sedlák s dotazem na otevírací dobu Rozhledny na Velkém Kosíři. Podotknul,
že když jsou krásné dny a na Kosíř jde spousta lidí, rozhledna je zavřená.
Pan Ambros odpověděl, že připomínku projedná s vedením Mikroregionu KOSÍŘSKO, ale je
nutné dát i na stanovisko Lesů ČR a sdružení myslivců ze Slatinek, kdy je potřeba, aby i zvěř
měla v lese klid. Informoval přítomné, že letošní provoz rozhledny budou zajišťovat myslivci.
O přesně stanovené otevírací době budou občané informováni.
Paní Foukalová s panem Vychodilem upozornili na špatně fungující rozhlas, kdy hlášení není
pořádně slyšet. Pan Mikmek odpověděl, že propojení rozhlasu v Lípách s rozhlasem ve
Slatinicích by mělo proběhnout do konce dubna. Paní Foukalová dále upozornila na nepěkný
vzhled čekárny a dotázala se, zda by nebylo možné i do Líp nainstalovat truhlíky s muškáty.
Zavázala se o ně pečovat. Pan Mikmek odpověděl, že čekárna se vymaluje.
Manželé Foukalovi sdělili, že se jim nelíbí „lázeňská ulice“ ve Slatinicích, kdy byly vykáceny
borovice a na místo nich byly zasazeny listnaté stromy. Pan Mikmek oponoval, že naopak
jemu se líbí nové stromy, uvedl, že do vesnic vždy patřily listnaté stromy a ne jehličnany.
Paní Foukalová upozornila na sekání příkop a pozemků před domy, kde nikdo nebydlí. Pan
Ambros odpověděl, že sekání příkop je v režimu správy silnic a pracovník technické skupiny
při obci pečlivě sbírá v příkopech odpadky.
Pan Vychodil se dotázal, jak je to s chodníkem na hřiště v Lípách a zda může opravit herní
prvky na hřišti. Dále chtěl vědět, zda budou instalovány i další herní prvky. Pan Ambros
s panem Mikmekem a panem Havlíčkem odpověděli, že s chodníkem jsou prozatím technické
problémy, herní prvky může pan Vychodil opravit a další prvky budou nainstalovány (kolotoč
apod..)
Pan Vychodil poukázal na špatnou dopravní situaci v Lípách, kdy auta parkují na chodníku
tak, že maminky s kočárky nemohou projít a musí auta obcházet po vozovce. A policie s tím
nic nedělá. Dále upozornil na rychlou jízdu řidičů obcí. Pan Havlíček odpověděl, že již třetím
rokem jedná s policií o snížení rychlosti při vjezdu do obce od Kaple – zatím bezúspěšně.
Pan Ambros řekl, že na Mikroregionu Kosířsko se diskutuje o založení obecní policie, která
by dohlížela nad těmito nedostatky.
Pan Vychodil s panem Svobodou se dotázali, zda by nebylo možné udělat průzkum mezi
lidmi a vybrat dobrovolníky, kteří by zařizovali chod rozhledny. Pan Ambros odpověděl, že
zadarmo nikdo nic neudělá, ale že návrh přednese na Mikroregionu Kosířsko.

Pan Mišák upozornil na protahování vyřízení nového územního plánu a doporučil prověřit,
proč tomu tak je. Pan Mikmek sdělil, že se čeká, až bude zahájeno veřejné projednání (záleží
na postupu magistrátu), dotace nám byla již proplacena.
Pan Slezák upozornil na stromy vysázené za kolejemi podél polní cesty, kdy zemědělci
odorávají půdu okolo stromů a narušují kořenový systém. Pan Dudek s panem Mišákem
odpověděli, že zemědělci mají přesně stanovené rozměry polí, které musí obdělat, jinak
nedostanou dotace. Pole jsou snímána letecky a zemědělci nesmí překročit ani snížit
stanovené hranice. Stromy byly nevhodně zasazeny. Pan Slezák tedy navrhl, aby stromy byly
přesázeny jinam.
Do diskuze se již nikdo další nepřihlásil, starosta jednání v 19,35 hod. ukončil.

Přílohy:
1) Oznámení o dni a místě konání veřejného zasedání ZO
2) Prezenční listina
3) Petice

Zápis vypracovala: Vladimíra Hrubá

Ověřovatelé:

Stanislav Havlíček

podpis:

Pavel Strouhal

podpis:

Starosta:

Jiří Ambros

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
18. zasedání dne 12.3.2014 – Kulturní dům Lípy

Usnesení č. 152/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Převody nemovitostí
4. Diskuse, různé
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 153/18
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 154/18
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 155/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej pozemku par.č. 16/2 (44 m²) v k.ú.
Slatinice na Hané za cenu 100,- Kč za m² , Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce pan Jiřího Ambrose vypracováním a podpisem smluv.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 1
Usnesení č.156/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje záměr obce prodat část pozemku par.č. 604/17
v k.ú. Slatinice na Hané celkově cca 128 m², a to v místě hranice s pozemkem par.č.
604/16 za min. cenu 460,- Kč/m2. Část pozemku bude upřesněna GP, který bude hradit
kupující. Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pan Jiřího Ambrose
zpracováním záměru a jeho zveřejněním.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č.157/18
Zastupitelstvo obce Slatinice podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích, § 16- Občané obce
odst. 2, písmena f) a zákona č. 85/1990Sb. o právu petičním, § 5 - Podání a vyřízení
petice, přijalo a projednalo PETICI o projektu Revitalizace dřevin v obci Slatinice.
Zastupitelstvo obce po projednání petice a shrnutí projektu neshledalo pochybení
v projektu samotném ani jinde při zásazích do zeleně na katastru obce. Zastupitelstvo
obce Slatinice pověřuje vedení obce Slatinice a také Komisi pro životní prostředí při
obci Slatinice, aby případné zájemce o údržbu zeleně v obci Slatinice sdružilo pod
pracovní skupinu a pověřilo ji úkoly údržby zeleně.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č.158/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje stanovy Mikroregionu KOSÍŘSKO schválené
VH Mikroregionu KOSÍŘSKO dne 29. 11. 2013.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č.159/18
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zařazení svého území do působnosti MAS
Regionu Haná na období 2014 – 2020.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 0

Zápis vypracovala: Vladimíra Hrubá

Ověřovatelé:

Stanislav Havlíček

podpis:

Pavel Strouhal

podpis:

Starosta:

Jiří Ambros

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

