Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo ve středu 1. 12. 2010 od 18:00 hodin - Sokolovna Slatinice
Přítomno: 13 zastupitelů (viz. prezenční listina)
Omluveni: 2 zastupitelé (JUDr. Dagmar Zejdová, František Ţouţelka)
Zasedání Zastupitelstva obce Slatinice bylo zahájeno v 18.00 hodin předsedajícím, panem
Stanislavem Havlíčkem.
Pan Havlíček přivítal přítomné zastupitele a hosty na druhém zasedání nového Zastupitelstva
obce Slatinice.
Konstatoval, ţe 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, a to od 22.11. 2010 do 1.12. 2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, ţe přítomno je 13 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15-ti všech členů
zastupitelstva), takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné podle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrţeni pan Ing. Michal Sedlák a pan Petr Šolc.
Zapisovatelkou byla navrţena paní Dana Jahnová.
Do návrhové komise byla navrţena paní Mgr. Zdeňka Braunerová a pan Pavel Strouhal.
Předsedající konstatoval, ţe jak je jiţ zvykem, bude se o kaţdém bodu hlasovat jednotlivě.
Návrh usnesení č. 17/2:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje ověřovateli zápisu pana Ing. Michala Sedláka a
pana Petra Šolce a zapisovatelkou paní Danu Jahnovou. Dále Zastupitelstvo obce
Slatinice schvaluje návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Zdeňka Braunerová a pan
Pavel Strouhal.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 17/2 bylo schváleno: Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje ověřovateli
zápisu pana Ing. Michala Sedláka a pana Petra Šolce a zapisovatelkou paní Danu
Jahnovou. Dále Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje návrhovou komisi ve složení paní
Mgr. Zdeňka Braunerová a pan Pavel Strouhal.
Ještě před schvalováním programu poţádal o slovo pan Dudek.
Sdělil zastupitelům a občanům, ţe při minulém ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce
Slatinice dne 15.11.2010 byl pověřen řízením schůze jako předsedající. V bodě volby starosty
po hlasování oznámil, ţe usnesení bylo schváleno. V době pokračující schůze nikdo ze
zastupitelů ani občanů nevznesl námitku. Druhý den ráno při shlédnutí videozáznamu bylo
zjištěno, ţe usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 7 ku 6 a ne nadpoloviční většinou všech
zvolených zastupitelů tak, jak vyţaduje zákon a starosta tedy nebyl zvolen. Poděkoval za
pozornost. Za toto pochybení a způsobené problémy se všem omluvil.

Předsedající konstatoval, ţe zápis z minulého zasedání byl po projednání oběma ověřovateli
podepsán a je tedy pokládán za schválený.
Přítomné seznámil s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněné na úřední desce.
Předsedající přečetl program zasedání ve znění:
1) Opakovaná volba starosty
2) Určení uvolněného místostarosty
3) Projednání novel vyhlášek
4) Pravidla rozpočtového provizoria
5) Různé, diskuze
Před hlasováním byla dána moţnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným
zastupitelům a občanům.
Přihlásil se pan Ambros a navrhl změnu programu v bodě 2) Určení uvolněného místostarosty
a to ve znění : Určení dlouhodobě uvolněného místostarosty a určení, který místostarosta
bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti (§ 71 zákona o obcích).
Před hlasováním se o slovo přihlásil pan Valenta s dotazem, zda byly zastupitelům doručeny 7
dnů před ZO materiály jako návrh obecně závazných vyhlášek, rozpočtového provizoria a
rozpočtové změny.
Pan Havlíček pověřil odpovědí na tuto otázku pana Šolce.
Pan Šolc přítomným sdělil, ţe dostal za úkol vypracovat obecně závazné vyhlášky a seznámit
s nimi všechny zastupitele na pracovní schůzce. Netuší, jestli to bylo přesně 7 dnů nebo
později, protoţe se čekalo na schválení vyhlášek oddělením dozoru Ministerstva vnitra ČR.
Toto vysvětlení panu Valentovi stačilo, poděkoval za odpověď.
Pan Havlíček dal hlasovat o návrhu pana Ambrose.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrţel se 0.
Konstatoval, ţe návrh byl schválen.
Návrh usnesení č. 18/2:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje následující program zasedání
zastupitelstva obce konaného 1. 12. 2010:
1) Opakovaná volba starosty
2) Určení dlouhodobě uvolněného místostarosty a určení, který místostarosta
bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti. (§71 zákona o
obcích)
3) Projednání novel vyhlášek
4) Pravidla rozpočtového provizoria
5) Různé, diskuze
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 18/2 bylo schváleno: Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje následující
program zasedání zastupitelstva obce konaného 1. 12. 2010:
1)
Opakovaná volba starosty
2)
Určení dlouhodobě uvolněného místostarosty a určení, který místostarosta bude
zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti. (§ 71 zákona o obcích)
3)
Projednání novel vyhlášek
4)
Pravidla rozpočtového provizoria
5)
Různé, diskuze
Bod 1) – Opakovaná volba starosty
Předsedající vyzval zastupitele k určení volby starosty. Navrhl, tak jak je tradicí, aby volba
starosty proběhla veřejným hlasováním.
Vyzval tímto členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Na funkci starosty byl předsedajícím panem Havlíčkem navrţen pan Jiří Ambros.
Před hlasováním dal předsedající moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svoje
stanovisko. Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 19/2:
Zastupitelstvo obce Slatinice volí starostu obce pana Jiřího Ambrose.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 2 Zdrželi se 2.
Usnesení č. 19/2 bylo schváleno: Zastupitelstvo obce Slatinice volí starostu obce pana
Jiřího Ambrose.
Předsedající pogratuloval nově zvolenému starostovi a předal mu slovo a vedení schůze.
Pan Ambros poděkoval občanům naší obce za podporu ve volbách a zastupitelům za důvěru a
zvolení do této funkce.
Bod 2) – Určení dlouhodobě uvolněného místostarosty a určení, který místostarosta
bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti. (§71 zákona o obcích)
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svoje
stanovisko.
Pan Valenta se dotázal, zda má pan Ondřej Mikmek ukončenu školu. Pan Mikmek odpověděl,
ţe ano.
Pan Valenta poděkoval za odpověď.
Návrh usnesení č. 20/2:
Zastupitelstvo obce Slatinice určuje na funkci uvolněného místostarosty pana Ondřeje
Mikmeka a současně určuje, že bude zastupovat starostu v jeho nepřítomnosti (podle §
71 zákona o obcích).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 4.

Usnesení č. 20/2 bylo schváleno: Zastupitelstvo obce Slatinice určuje na funkci
uvolněného místostarosty pana Ondřeje Mikmeka a současně určuje, že bude
zastupovat starostu v jeho nepřítomnosti (podle § 71 zákona o obcích).
Bod 3) – Projednání novel vyhlášek:
Vzhledem k tomu, ţe od 1. ledna 2011 nabývá účinnosti nový daňový řád (z.č. 280/2009
Sb.,), stávající obecně závazné vyhlášky, na základě kterých v obci vybíráme místní
poplatky (tj. OZV č.2/2003 z 25.11.2003 o místních poplatcích a č.1/2007 o míst.poplatku
za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 13.12.2007), se musí s účinností od 1. ledna 2011 přepracovat,
tedy být projednány a schváleny zastupitelstvem do konce roku 2010.
Na základě doporučení pracovníků odd. dozoru MVČR byla pro kaţdý místní poplatek
zpracována samostatná vyhláška, aby se usnadnila jejich další případná aktualizace.
Výše místních poplatků zůstala nezměněna.
Zastupitelé obce dostali návrhy těchto vyhlášek k prostudování předem. Pan Ambros
uvedl, ţe to nebylo 7 dnů, ale aţ po schválení pracovníky odd. dozoru MVČR.
Po projednání a schválení v zastupitelstvu budou vyhlášky min. 15 dní zveřejněny na
úřední desce OÚ.
Návrh usnesení č. 21/2:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010,o místním poplatku ze psů.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svoje
stanovisko. Nikdo z přítomných ji nevyuţil.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 21/2 bylo schváleno: Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010,o místním poplatku ze psů.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Bod 4) – Pravidla rozpočtového provizoria
Vzhledem k tomu, ţe rozpočet obce Slatinice na rok 2011 bude projednáván a schvalován aţ
v průběhu prvního čtvrtletí 2011, je nutné do této doby zajistit plynulý chod obce a řízené
příspěvkové organizace. K tomu slouţí pravidla rozpočtového provizoria (viz příloha č.4),
která zajišťují plynulé hospodaření na úrovni rozpočtové soustavy. Pravidla stanoví
zastupitelstvo obce na základě § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Pravidla
jsou navrţena tak, aby se realizovaly pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro zajištění
efektivního a hospodárného provozu obce a zřízených příspěvkových organizací. Po dobu
platnosti rozpočtového provizoria nepřekročí výdaje obce 3/12 výdajů upraveného rozpočtu
daného roku. V případě, ţe rozpočet není schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se
rozpočtové hospodaření těmito stanovenými pravidly a výdaje uskutečněné v době
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Návrh usnesení č. 22/2:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro měsíc
leden – březen 2011, tak aby bylo umožněno do okamžiku schválení rozpočtu zajistit
plynulý chod obce Slatinice v souladu s § 13 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech v platném znění.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svoje
stanovisko. Nikdo z přítomných ji nevyuţil.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 22/2 bylo schváleno: Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje pravidla
rozpočtového provizoria pro měsíc leden – březen 2011, tak aby bylo umožněno do
okamžiku schválení rozpočtu zajistit plynulý chod obce Slatinice v souladu s § 13 zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění.

Bod 5) – Různé, diskuse
5a)

Schválení smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru od České spořitelny do
výše 2 mil. korun.

Účelem smlouvy o poskytnutí úvěru bude vykrytí výkyvů mezi příjmy obce a finančními
potřebami obce se splatností do jednoho roku od podpisu smlouvy, zajištěného příjmy obce.
Jedná se o obnovení smlouvy.
Návrh usnesení č. 23/2:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje obnovení smlouvy o poskytnutí kontokorentního
úvěru od České spořitelny do výše 2. mil. korun.
Před hlasováním se přihlásil ke slovu pan Valenta s dotazem, na jaký účel a kdy se pouţije
kontokorentní úvěr. Jestli na pokrytí roku 2010 nebo aţ v roce 2011.
Pan Ambros odpověděl, ţe se především pouţije na pokrytí roku 2010.
Pan Valenta se ještě dotázal, jestli bude tento kontokorent prodlouţen nebo zvýšen na rok
2011.
Pan Ambros odpověděl, ţe se jedná o tu stejnou výši, jako v letošním roce.
Pan Valenta se zeptal, zda bude tato výše stačit na dosaţené dotační akce.
Pan Ambros odpověděl, ţe určitě ne.
Pan Valenta se dotázal, co se s tím bude dělat.
Pan Ambros odpověděl, ţe se bude schvalovat ještě jeden úvěr.
Pan Valenta reagoval, zda se bude jednat o rozšíření nebo jestli se bude ţádat jinde.
Pan Ambros odpověděl, ţe úvěr nelze sloučit a musí se poţádat jinde.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 23/2 bylo schváleno: Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje obnovení
smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru od České spořitelny do výše 2. mil. korun.
5b)

Schválení rozpočtové změny č. 7 na stránce příjmů a výdajů celkem: 797.365,97

Z důvodů neúplného sloţení rady obce je nutné schválit tuto rozpočtovou změnu na zasedání
zastupitelstva. Jedná se o příchozí dotace a výdaje obce na splátky úvěrů a provoz obecních
objektů apod.
Návrh usnesení č. 24/2:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje rozpočtovou změnu č. 7 na stránce příjmů a
výdajů celkem: 797.365,97 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 24/2 bylo schváleno: Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje rozpočtovou
změnu č. 7 na stránce příjmů a výdajů celkem: 797.365,97 Kč.
5c)

Schválení udržitelnosti projektů „Multifunkční hřiště Slatinice a skatepark
Slatinice“

Jedná se o pětiletou udrţitelnost těchto dvou projektů po jejich finančním ukončení. A to
hlavně po stránce údrţbové a účelové, aby po dobu pěti let zůstal zachován účel a umístění
projektů. K realizaci by mělo dojít na jaře příštího roku. Multifunkční hřiště vznikne na
kluzišti pod farou, bude zachováno jako kluziště a zároveň bude vybaveno pro další sporty.
Hlavním zásahem bude nový asfaltobetonový povrch. Skatepark potom vznikne nad
tréninkovým hřištěm SK Slatinice a bude vybaven všemi náleţitostmi pro vyhledavače tohoto
sportu. Toto usnesení musí být zavedeno dodatkem k příslušné smlouvě jedná se tedy o :
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slatinice na spolufinancování
projektu „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ.“
Pan Ambros všem přítomným sdělil, ţe částka na kluziště se pohybuje okolo 2.244 tisíc Kč a
na skatepark ve výši 2.264 tis. Kč. Uvedl, ţe dotace jiţ byly schváleny, nové vedení pro to
nemohlo uţ nic udělat. Jen je mrzí to, ţe ani jedno z hřišť nemohlo být realizováno v Lípách,
kde se léta čeká, aby se upravilo jediné hřiště, které tam je. Proto se bude i v budoucnu hledat
moţnost, aby se mohlo toto hřiště revitalizovat.
Před hlasováním se o slovo přihlásil pan Valenta s dotazem, kde a kdy se ta dotace vzala a
kdo ji zajistil.
Pan Ambros odpověděl, ţe se o to zaslouţili zastupitelé minulého volebního období a
pracovníci obce. Dále uvedl, ţe jiţ neměli šanci to změnit, jen ţe by si tu opravu taky
zaslouţilo i hřiště v Lípách.
Návrh usnesení č. 25/2:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje, že po dobu udržitelnosti projektu (tj. 5 let po fin.
ukončení projektu) bude předmět dotace provozovat a udržovat na vlastní náklady.
Dále také schvaluje: Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Slatinice na spolufinancování projektu „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region
HANÁ.“
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 1.

Usnesení č. 25/2 bylo schváleno: Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje, že po dobu
udržitelnosti projektu (tj. 5 let po fin. ukončení projektu) bude předmět dotace
provozovat a udržovat na vlastní náklady. Dále také schvaluje: Dodatek č.1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slatinice na spolufinancování projektu
„Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ.“

5d)

Volba zástupce určeného pro spolupráci s pořizovatelem nového územního plánu
obce Slatinice.

Pan Ambros uvedl, ţe z důvodů dlouhodobé zdravotní indispozice p. J. Šolce je nutné zvolit
nového zástupce pro spolupráci s pořizovatelem nového územního plánu.
Návrh usnesení č. 26/2:
Zastupitelstvo obce Slatinice revokuje usnesení č. 257/18 bod II. z 18. veřejného zasedání
obce Slatinice dne 7.6. 2010 a volí na základě ust. § 47 odst.1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst.
1 stavebního zákona a podle ust. §6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona pana ing. Michala
Sedláka jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem nového územního
plánu obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 3.
Usnesení č. 26/2 bylo schváleno: Zastupitelstvo obce Slatinice revokuje usnesení č.
257/18 bod II. z 18. veřejného zasedání obce Slatinice dne 7.6. 2010 a volí na základě ust.
§ 47 odst.1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního zákona a podle ust. §6 odst. 5 písm.
f) stavebního zákona pana ing. Michala Sedláka jako zastupitele určeného pro
spolupráci s pořizovatelem nového územního plánu obce Slatinice.
5e)

Schválení úvěru na rekonstrukci ČOV Slatinice do výše 8 mil. Kč.

V příštím roce nás čeká uhrazení rekonstrukce ČOV Slatinice. Jedná se jiţ o rozběhnutý
projekt, který je nutno dokončit. Minulá ČOV technologicky podle společnosti Arko
Technology neplnila svůj účel a rekonstrukce byla nevyhnutelná. Obec je investorem celé
akce. Tento projekt nemělo nové vedení moţnost nijak ovlivnit, protoţe byl jiţ dávno
smluvně uzavřen a v současné době je jiţ realizován. Celkové náklady rekonstrukce jsou cca
18 500 000,- Kč s DPH. Na tuto rekonstrukci je údajně zajištěna dotace ve výši 11 500 000,Kč, ale ještě není vyřízena. Obec Slatinice si bude zřejmě moci odečíst DPH, protoţe se
nedávno stala plátcem DPH. Další finanční zdroje hledáme.
Návrh usnesení č. 27/2:
Zastupitelstvo obce schvaluje úvěr od ČSOB s úvěrovým limitem do výše 8 mil. Kč na
financování investiční akce rekonstrukce ČOV Slatinice, o který se bude žádat
opakovaně dle aktuálních potřeb, zastupitelstvo pověřuje radu obce vyřízením smluv.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 27/2 bylo schváleno: Zastupitelstvo obce schvaluje úvěr od ČSOB s
úvěrovým limitem do výše 8 mil. Kč na financování investiční akce rekonstrukce ČOV
Slatinice, o který se bude žádat opakovaně dle aktuálních potřeb, zastupitelstvo
pověřuje radu obce vyřízením smluv.
O slovo se přihlásil pan Valenta, omluvil se za předešlé napadení ohledně úvěru, pochválil
nové vedení za přístup k těmto rozpracovaným akcím. Sdělil, ţe měl obavu, ţe se k tomu
bude přistupovat jinak. Zajímala ho ještě nejasnost s MŠ a ZŠ. Sám se podílel na přípravě
dotační akce a pokud je mu známo, došlo k úspěšné ţádosti o dotaci, ale nikde neslyšel
záměry, jaký bude výsledek a nebo pokud se dotace nepodaří úplně, co se s tím bude dělat.
Pan Mikmek odpověděl, ţe dotace na MŠ nevyšla. Co se týká zateplení obou budov ZŠ, tak
byla přihláška přijata do programu MŢP Zelená úsporám. Bude se realizovat v příštím roce.
Zateplená škola bude, ale v současné době ještě není známo oficiální stanovisko MŢP, tak
nemůţeme podat bliţší informace.
Pan Valenta se dotázal, jak je to s projektem na MŠ, pokud existuje a v případě, ţe se
nepodaří zateplení ZŠ, jestli se počítá s tím, co měli všichni v programovém prohlášení k
volbám s obnovou školy a koncepcí školy v obci. Jestli to bude nadále záměrem a směrem
zastupitelstva.
Pan Ambros odpověděl, ţe si myslí, ţe dotace na zateplení vyjde a všichni budou rádi, kdyţ
vyjde a co se týče školky, tak se do 66-ti dnů musí vyzvednout projekty, abychom je mohli v
příštím roce opět opakovaně podat. Určitě budeme všichni zajedno. Víme v jakém stavu se
školka nachází a ţe je to záměrem všech zastupitelů.
O slovo se přihlásil pan Petr Šolc. Vrátil se s objasněním k dotacím na hřiště a dětská hřiště.
Uvedl, ţe několik volebních období se řeší hřiště v Lípách. Největším problémem s dotací na
hřiště v Lípách je nedořešená bezpečnost a přístup.
Dále také uvedl, ţe na internetových stránkách byl napaden za údajné falšování zápisu v roce
2002 při prodeji pozemků panu Mičíkovi. V té době bylo na vedení obce podáno trestní
oznámení, vyslýchala ho i ostatní zastupitele kriminální policie a nic se neprokázalo. Nikdy
neměl problém při přípravě zasedání. Připravoval kompletní zasedání pro pana Šolce,
Ambrose i Ţouţelku. V ţádném případě nefalšoval zápisy. Jedinou chybou, kterou přiznává,
byla loňská úprava zápisu na podkladě jiţ uzavřené a podepsané smlouvy s lázněmi o prodeji
čp. 13. Tehdy si vedení lázní dalo podmínku, ţe částka zaplacená při podpisu smlouvy bude
aţ do zavkladování smlouvy vedena jako půjčka. Tento prodej se nakonec ani neuskutečnil.
Dále připomněl, ţe sportovní areály jsou budovány především pro ZŠ, MŠ a další mládeţ.
Největším problémem je parkování u sportovního areálu. V územním plánu se počítá
s výstavbou parkoviště. V areálu je vyznačeno parkování podél celého sportovního areálu a i
přes tuto moţnost si bezohlední lidé parkují kdekoli. Špatné parkování je věcí policie a ne
sportovců. Poděkoval za pozornost.
Ke slovu se přihlásil pan Hubáček. Pogratuloval nově zvolenému starostovi a celému
zastupitelstvu. Popřál, aby měli pro svoji práci pohodu a klid. Aby se neopakovaly chyby,
které se dělaly. Navrhl provedení auditů a kontrol všech činností, které byly provedeny při
změně, která nastala za pana Ţouţelky a za podpory pana stavitele Valenty. Doporučil do
budoucna volit zakázky a kontrolovat firmy, které zakázky provádí z hlediska zákona 262,
309 a nařízení vlády 591. Dále uvedl, ţe bezpečnost práce se na rekonstrukci sokolovny
dodrţovala pouze na kontrolních dnech.

Pan Filipčík se dotázal co jsou to za zákony.
Pan Hubáček odpověděl ţe zákoník práce, nařízení vlády o podmínkách pracovních činností
na staveništi a zákon o povinnosti určit koordinátora BOZP.
O slovo se přihlásil pan Valenta s dotazem, ţe kdyţ uţ je jasno ve vedení obce, a není to
určitě ţádné tajemství, tak by ho jako bývalého zastupitele zajímalo, jaké se plánují
organizační změny z hlediska všech stávajících funkcí, vzhledem ke změnám od příštího roku
u podpor v nezaměstnanosti.
Odpověděl pan Ambros, ţe tajemství to není, určité změny se chystají v průběhu jednoho aţ
dvanácti měsíců.
Pan Valenta se zeptal, zda bude součástí rozpočtu na rok 2011 i přestěhování ing. Mišáka do
podnikatelské zóny.
Pan Ambros se obává, ţe ne, protoţe nebude dostatek financí na akce, které jsou rozjeté.
Pan Mišák sdělil panu Valentovi, ţe to nebude ani 2012, 2013 ani 2014, protoţe nešel dělat
zastupitele, aby si řešil svoje osobní problémy.
Pan Havlíček se obrátil s dotazem na pana Šolce, proč se ta příjezdová cesta, kvůli které se
neudělalo hřiště v Lípách za těch 8 let, co na to měli, nevyřešila.
Pan Šolc odpověděl, ţe bohuţel v té době nebyl ve funkci zastupitele a ţe by se s tímto
dotazem měl obrátit na ty, kteří tuto funkci vykonávali.
Pan Valenta na to odpověděl, proč si to Lípáci nevyřešili. Dodnes to není s příjezdem
dořešeno. Pozemek není ve vlastnictví obce a to by bylo zneuţívání veřejných prostředků.
Pan Ambros se zeptal pana Valenty, proč říká, ţe si to měli vyřídit Lípáci, kdyţ obecní úřad je
jen jeden.
Pan Valenta odpověděl, ţe má za to, ţe bylo docela dost zastupitelů jak za p. Ambrose, tak za
p. Ţouţelku z obce Lípy, kteří se tomu mohli věnovat.
Vzhledem k tomu, ţe do diskuze se jiţ nikdo další nepřihlásil, starosta konstatoval, ţe
program dnešního jednání byl vyčerpán a proto zasedání v 18:47 ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Navrţený program
4) Pravidla rozpočtového provizoria
5) Rozpočtové opatření č. 7
6) Návrhy vyhlášek

Zapisovatel:

Dana Jahnová

Ověřovatelé:

Ing. Michal Sedlák

podpis:

Petr Šolc

podpis:

Starosta:

Jiří Ambros

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
2. zasedání dne 1.12.2010 – sokolovna Slatinice
17/2 - Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje ověřovateli zápisu pana Ing. Michala
Sedláka a pana Petra Šolce a zapisovatelkou paní Danu Jahnovou. Dále Zastupitelstvo
obce Slatinice schvaluje návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Zdeňka Braunerová a
pan Pavel Strouhal.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
18/2- Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva
obce konaného 1. 12. 2010:
1) Opakovaná volba starosty
2) Určení dlouhodobě uvolněného místostarosty a určení, který místostarosta bude
zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti. (§ 71 zákona o obcích)
3) Projednání novel vyhlášek
4) Pravidla rozpočtového provizoria
5) Různé, diskuze
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
19/2 - Zastupitelstvo obce Slatinice volí starostu obce pana Jiřího Ambrose.
Hlasování: 9 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 byli proti a 2 se zdrželi hlasování.
20/2 - Zastupitelstvo obce Slatinice určuje na funkci uvolněného místostarosty pana
Ondřeje Mikmeka a současně určuje, že bude zastupovat starostu v jeho nepřítomnosti
(podle § 71 zákona o obcích).
Hlasování: 9 přítomných zastupitelů bylo pro, 4 se zdrželi hlasování.
21/2 - Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010,o místním poplatku ze psů.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.

22/2 - Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro
měsíc leden – březen 2011, tak aby bylo umožněno do okamžiku schválení rozpočtu
zajistit plynulý chod obce Slatinice v souladu s § 13 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech v platném znění.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
23/2 - Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje obnovení smlouvy o poskytnutí
kontokorentního úvěru od České spořitelny do výše 2. mil. korun.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
24/2 - Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje rozpočtovou
změnu č. 7 na stránce příjmů a výdajů celkem: 797.365,97 Kč.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
25/2 - Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje, že po dobu udržitelnosti projektu (tj. 5 let
po fin. ukončení projektu) bude předmět dotace provozovat a udržovat na vlastní
náklady. Dále také schvaluje: Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Slatinice na spolufinancování projektu „Volnočasová infrastruktura obcí MAS
Region HANÁ.“
Hlasování:12 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 se zdržel hlasování.
26/2 - Zastupitelstvo obce Slatinice revokuje usnesení č. 257/18 bod II. z 18. veřejného
zasedání obce Slatinice dne 7.6. 2010 a volí na základě ust. § 47 odst.1 a 4, § 49 odst. 1 a
§ 53 odst. 1 stavebního zákona a podle ust. §6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona pana
ing. Michala Sedláka jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem nového
územního plánu obce Slatinice.
Hlasování:10 přítomných zastupitelů bylo pro, 3 se zdrželi hlasování.
27/2 - Zastupitelstvo obce schvaluje úvěr od ČSOB s úvěrovým limitem do výše 8 mil. Kč
na financování investiční akce rekonstrukce ČOV Slatinice, o který se bude žádat
opakovaně dle aktuálních potřeb, zastupitelstvo pověřuje radu obce vyřízením smluv.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.

Zápis vypracoval: Dana Jahnová
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Michal Sedlák ………………………….

Petr Šolc …………………………….

místostarosta obce:
Bc. Ondřej Mikmek ………………………..

starosta obce:
Jiří Ambros ………………………….

