Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo v pondělí 15. září 2014 od 18,00 hod. – Kulturní dům Lípy
Přítomno: 13 zastupitelů (viz. prezenční listina)
Nepřítomni: Pavel Strouhal (omluven), JUDr. Dagmar Zejdová (bez omluvy)
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18,03 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 Antonín Dudek, paní Mgr. Zdeňka Ševčíková.
Zápisem byla pověřena paní Vladimíra Hrubá.
Do návrhové komise byli určeni pan Ing. Petr Mišák, pan Bc. Ondřej Mikmek.
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 dotačních a investičních projektech
4. Diskuse, různé
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným
zastupitelům a občanům. Připomínka nebyla vznesena.
Návrh usnesení č.174/20
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Zpráva o dotačních a investičních projektech
4. Diskuse, různé
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
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Usnesení č. 174/20
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Zpráva o dotačních a investičních projektech
4. Diskuse, různé
Bod č.1 – Kontrola usnesení
Přednesl pan Jiří Ambros.
Usnesení č.162/19
Zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje vedení obce zadáním monitoringu kanalizační sítě
odborné firmě.
Vedení obce zadalo poptávku monitoringu splaškové kanalizace a má již nabídku na realizaci.
Ta začne probíhat během měsíce září, protože občané, kteří vědí o svém špatném napojení, se
mohli ještě do 15. září přihlásit na obci. Celkově jsme zaevidovali 10 majitelů rodinných
domů, kteří se přihlásili. Dva majitelé již přebudovali nebo pracují na opravě a správném
napojení. Úkol daný zastupitelstvem se tedy plní.
Usnesení č. 163/19
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice a pověřuje
vedení obce komunikací s firmou Arko Technology a.s.- hlavně písemnou formou.
Do této doby jsme s provozovatelem našich vodovodů a kanalizací mluvili několikrát
telefonicky, písemná forma zatím nebyla využita.
Usnesení č.164/19
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závěrečný účet obce Slatinice za rok 2013 se
souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Usnesení č. 165/19
Zastupitelstvo obce Slatinice projednalo účetní závěrku za rok 2013.
Zastupitelstvo obce Slatinice schválilo účetní závěrku za rok 2013 dne 11.6.2014.
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle §84 odst.2, písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích: Zastupitelstvo obce Slatinice ve složení k datu 11.6.2014
Usnesení č.166/19
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 802/2 v k.ú. Slatinice na
Hané za cenu 100,- za m² panu Novákovi, celková výměra bude upřesněna geometrickým
plánem, který bude hradit kupující. Dále pověřuje starostu vypracováním kupní smlouvy a
podpisem.
Smlouva i GP byly vypracovány, podepsány a podány na katastr nemovitostí.
Usnesení č.167/19
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 763/6 v k.ú. Slatinice na
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Hané za cenu 100,- za m² panu Kurucovi, celková výměra bude upřesněna geometrickým
plánem, který bude hradit kupující. Dále pověřuje starostu vypracováním kupní smlouvy a
podpisem.
Smlouva i GP byly vypracovány, podepsány a podány na katastr nemovitostí.
Usnesení č. 168/19
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej části pozemku par.č. 604/17 v k.ú. Slatinice na
Hané za cenu 550,- za m² panu Zatloukalovi, celková výměra bude upřesněna geometrickým
plánem, který bude hradit kupující. Dále pověřuje starostu vypracováním kupní smlouvy a
podpisem.
Smlouva i GP byly vypracovány, podepsány a podány na katastr nemovitostí.
Usnesení č.169/19
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zakoupení části pozemku par.č. 373/18 (nově
vzniklého pozemku 373/19, GP č. 645-2788/2012) v k.ú. Slatinice na Hané za cenu 100 za m².
Dále pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Smlouva byla podepsána a podána na katastr nemovitostí.
Usnesení č.170/19
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zakoupení části pozemku par.č. 624/15 v k.ú. Slatinice
na Hané za cenu do 100 za m². Jedná se o cca 418 m². Dále pověřuje starostu podpisem a
vypracováním kupní smlouvy.
Pracujeme na GP a podmínkách odkupu, jedná se o pozemek, po kterém plánujeme vést
cyklostezku do Lutína.
Usnesení č. 171/19
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje záměr obce Slatinice prodat pozemek par.č. 730/1 a
730/3 v k.ú. Slatinice na Hané za nejnižší cenu 460,- Kč za m² a pověřuje starostu obce pana
Jiřího Ambrose vypracováním a vyvěšením záměru.
Stále se na úkolu pracuje.
Usnesení č.172/19
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje úvěr od ČS a.s. ve výši do 17,2 milionu Kč pro
investiční akce obce Slatinice: Zateplení budov ZŠ Slatinice, Svoz Bioodpadu v obci Slatinice
a Přírodní zahrada MŠ ve Slatinicích, které se budou realizovat v příštím období. Úroková
sazba buď to: 3M PRIBOR + 0,51 % p.a. (3M PRIBOR k 30.5.2014 je 0,36 % p.a..) tj.
celková úroková sazba 0,87 % p.a., nebo pevná sazba: ¨0,99 % p.a. náklady celkem tedy
v prvním případě 211 735,30 Kč a druhém případě 240 264,90 Kč. Zastupitelstvo obce
Slatinice dále pověřuje starostu obce pan Jiřího Ambrose podpisem.
Zatím nebylo třeba využít úvěru a to díky průběžnému financování. Naši finanční účast na
projektech stále zvládneme financovat z rozpočtu.
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Usnesení č. 173/19
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje žádost MS Slatinice o vybudování chovné stanice pro
divoké králíky na par.č. 382/1 v k.ú. Slatinice na Hané.
Před hlasováním dal starosta možnost sdělit přítomným své stanovisko.
Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení č.175/20
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z 19. zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.175/20
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z 19. zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.
Bod č.2 – Zpráva o činnosti rady
Přednesl pan Bc. Ondřej Mikmek.
Rada obce Slatinice zasedá každý měsíc. Všechna tato zasedání byla zapsána a jsou
k dispozici na OÚ ve Slatinicích. Z každého zasedání je vyvěšen opis usnesení na webových
stránkách obce.
Usnesení z 59. zasedání Rady obce Slatinice
357/59 Rada obce projednala řešení situace kolem špatného napojení RD do splaškové
kanalizace v obci Slatinice a rozhodla o vydání mimořádného občasníku, ve kterém bude
zveřejněna výzva k občanům.
358/59 Rada obce projednala a následně schválila Rozpočtové opatření č.5/2014.
359/59 Rada obce Slatinice projednala účetní závěrku ZŠ a MŠ Slatinice za rok 2013.
Rada obce Slatinice schválila účetní závěrku za rok 2013 dne 19.6.2014.
360/59 Rada obce rozhoduje o předkládání plánů investic do infrastruktury, budov a zařízení
MŠ a ZŠ Slatinice p.o. tak, aby každá plánovaná investice z příspěvku z rozpočtu Obce
Slatinice nad 5000,- Kč byla projednána s vedením Obce Slatinice.
361/59 Rada obce projednala a následně pověřila vedení obce schválením návrhu umístění
informačních tabulí k recepci Balnea a Mánes.
Usnesení z 60. zasedání Rady obce Slatinice
362/60 Rada obce projednala a následně schválila odepsání nevymahatelných pohledávek
v celkové výši 23.435,- Kč ( 3790,-, 8166, 11479,-). Jedná se o pohledávky z roku 2008 a
2009.
363/60 Rada obce projednala žádost paní Klapilové z Líp a rozhodla o čištění potoka Deštná
v co nejkratším termínu. Úkolem pověřuje pana starostu Ambrose a místostarostu Havlíčka.
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Dále rada rozhodla o zavedení obnovy koryta potoka Deštná do plánu investic pro rok 201516.
364/60 Rada obce projednala a následně schválila rozpočtové opatření č.6/2014.
365/60 Rada obce Slatinice projednala žádost paní Macháčkové o konání zábavy na hřišti SK
Slatinice. Rada obce schválila konání zábavy dne 12.7. 2014 od 20:00 do 2:00.
366/60 Rada obce Slatinice projednala již několikátou žádost pana Mišáka o řešení situace
kolem parkování aut u hřiště SK Slatinice. Situace se stala neudržitelnou a parkování aut
využívajících nebo navštěvujících pronajatý areál SK Slatinice se i přes umístění značek
zákazu stání nepodařilo vyřešit. Auta nadále brání výjezdu z jeho areálu (p. Mišáka) a brání
bezpečnosti provozu v dané lokalitě. Přes časté upozorňování, jednání a prosby o řešení
situace ze strany nájemce areálu, se stále nedaří věc řešit. Proto Rada obce Slatinice
navrhuje, aby byly pokáceny borovice u cesty a plotu SK tak, aby mohla vzniknout nová
parkovací místa. Obec je připravena se na tomto podílet a SK Slatinice vyjít co nejvíce vstříc.
Rada obce pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose svoláním schůzky s vedením SK
Slatinice a konečným dořešením problému.
367/60 Rada obce Slatinice projednala žádost občanů ulice u Nádražní ulice o zřízení
retardérů z důvodu nebezpečných průjezdů automobilů touto ulicí. Rada obce rozhodla o
zařazení této akce do investic roku 2015.
368/60 Rada obce Slatinice projednala žádost Lázní Slatinice a.s. a Penzionu Majorka o
umístění osvětlení Penzionu Majorka na VO obce Slatinice a umístění dvou laviček před
Penzion Majorka ve Slatinicích. Rada obce Slatinice rozhodla nepovolit umístění
dodatečného osvětlení Penzionu Majorka ve Slatinicích na sloup VO. Rada obce Slatinice
pověřuje starostu obce Slatinice jednáním a upřesněním umístění a typu laviček před Penzion
Majorka ve Slatinicích.
369/60 Rada obce Slatinice projednala smlouvu o nájmu pozemku pod regulační stanicí plynu
ve Slatinicích společnosti RWE Gasnet, s.r.o. Pověřila starostu obce vyřízením dané
záležitosti a případným podpisem smlouvy.
370/60 Rada obce Slatinice projednala korespondenci pana Přichystala s KIDSOK. Rada
obce pověřuje starostu obce Slatinice jednáním s KIDSOK tak, aby vlakové spojení bylo
zachováno a pokud možno „neořezáváno“. Aby byla zachována co nejlepší dopravní
obslužnost pro naše občany a lázeňské hosty.
Usnesení z 61. zasedání Rady obce Slatinice
371/61 Rada obce projednala a následně schválila rozpočtové opatření č.7 a č.8.
372/61 Rada obce Slatinice projednala a následně schválila převod nájmu bytu 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) přihlášenému zájemci panu Josefu
Müllerovi. Rada pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose sepsáním a podpisem
příslušných převodních smluv.
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373/61 Paní Kabeláčová v přiložené žádosti prosí o řešení situace, kdy se jedná o problém se
sousedem a jeho chovem zvířat a celkově stavem jeho sousední zahrádky. Rada obce Slatinice
pověřuje pana radního Ing. Dudu řešením dané žádosti.
374/61 Rada obce Slatinice souhlasí s užíváním pozemku par.č. 759/1 v k.ú Slatinice na Hané
ve vlastnictví obce členy SK Slatinice.
375/61 Rada obce Slatinice souhlasí s udržováním pozemku panem P. Šolcem (dle jeho
žádosti), ale upozorňuje, že se v následujícím období bude realizovat projekt výstavby nových
RD a bytového domu v této lokalitě a zmiňovaný pozemek bude využit jako přístupová
komunikace k této výstavbě. Souhlas s užíváním tedy bude platit jen do doby vydání
stavebního povolení s výše uvedenou stavbou.
376/61 Rada obce Slatinice projednala stížnost pana J. Pecháčka na majitele pozemku 411/3
a 411/4 ležícího vedle jeho pozemku, o který se jeho majitel dlouhodobě nestará. Rada obce
pověřila starostu obce, aby se pokusil kontaktovat majitele těchto pozemků a vyžádal jejich
pravidelnou údržbu.
377/61 Pan Mikmek požádal o souhlas s rozšířením stávajícího vjezdu ke svému pozemku
par.č. 381/1 v k.ú. Slatinice na Hané. Dále požádal o možnost pokácení břízy, kterou zasadil
se svým otcem, na obecním pozemku par.č. 802/2 v k.ú. Slatinice na Hané, aby mohl být vjezd
rozšířen. Dřevo ze zmiňované břízy bude přichystáno k odvozu do dvora obce Slatinice.
Rada obce Slatinice schvaluje rozšíření stávajícího vjezdu a pokácení břízy na pozemku par.č.
802/2 v k.ú. Slatinice na Hané před pozemkem par.č. 381/1 v k.ú. Slatinice na Hané pod
podmínkou, že žadatel všechny práce uhradí na vlastní náklady.
378/61 Rada obce projednala a následně schválila žádosti ZŠ a MŠ Slatinice o souhlasy
zřizovatele do zapojení do projektů a uzavřením partnerských smluv. Jedná se o projekty
pořízení nových tabletů do škol a vzdělávání pedagogických pracovníků.
Před hlasováním byla přítomným dána možnost sdělit své stanovisko.
Pan Žouželka uvedl, že je nutné vyřešit stání u hřiště. Nechápe, proč si pan Mišák stěžuje,
když může vyjíždět horní stranou jeho areálu. Pan Mišák se ohradil, že se jedná o jeho
pozemek a vjezd ze spodní strany areálu má věčně ucpaný auty. Pan Ambros sdělil, že pan
Mišák byl nucen vrchní díl vjezdu odprodat z důvodu nové výstavby firmy Horstav.
Paní Ševčíková navrhuje odstranit borovice u cesty tak, aby vznikla nová stání pro auta.
Navíc borovice jsou nevzhledné. Pan Šolc reagoval, že stromů se již vykácelo v obci dost a
borovice u cesty zabraňují prašnosti a hlučnosti. Dále uvedl, že již několikrát upozorňovali
majitele aut, aby parkovali mimo zákaz stání, ale někteří to stále neberou vážně. Pan Tomeček
navrhl usadit u cesty dřevěné kůly, popř. závoru tak, aby auta zde nemohla stát. Pan Ambros
uvedl, že i pan P. Šolc byl v minulosti pro vykácení těchto borovic. Pan Šolc se vůči tomuto
ohradil.
Paní Klapilová s panem Boďou upozornila na špatný průtok potoka Deštná, kdy tento je
znečištěný, zasypaný odpadem ze zahrad (jablky) a proto jí opět stoupá voda ve sklepě.
Pan Boďa opětovně upozornil na nekvalitně zhotovenou kanalizaci v Lípách, kdy byly
zpřetrhány drenáže a tak jim prosakuje voda do sklepů. Občané z Líp shodně uvedli, že se
zbytečně šetřilo na nové kanalizaci a nyní na to oni doplácí. Pan Mikmek sdělil, že potok
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bude vyčištěn a v roce 2015 by mělo dojít ke kompletní úpravě koryta potoka, což je zahrnuto
do plánu investic.
Pan Boďa dále upozornil na nevhodné parkování aut na chodnících, kdy nelze projít
s kočárkem. Doporučil vedení obce věc projednat s policií. Pan Ambros řekl, že věc bude
projednána, ale že policii mohou zavolat i samotní občané.
Návrh usnesení č.176/20
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.176/20
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.
Bod č.3 –Zpráva o dotačních a investičních projektech
Přednesl pan Mikmek.
Dříve, než přítomné seznámil s připravovanými projekty, uvedl, že na účtu u České spořitelny
má obec v současné době zhruba 1,5 mil. Kč a u ČNB 400 000,- Kč.
Dále pan Mikmek seznámil přítomné občany a zastupitele s připravovanými a běžícími
projekty. Jedná se zejména:
Nové hřiště pro MŠ a ZŠ Slatinice – dotace zhruba za 6 mil. Kč., jedná se o kompletní úpravu
hřiště jak v mateřské škole, tak ve dvoře základní školy.
Svoz bioodpadu v obci Slatinice – již proběhlo výběrové řízení.
Zateplení ZŠ Slatinice – prozatím se nepodařilo získat dotaci, ale je podaná nová žádost.
Dostavba MŠ Slatinice – vybudování nového oddělení, je podaná žádost na Ministerstvo
školství.
Nové sociální zařízení pro hřiště v Lípách – již vyřizujeme stavební povolení, územní
rozhodnutí – akce by měla stát zhruba 800 000,- Kč.
Nové VO ze Slatinic do Líp - akce by měla být zahájena ještě do voleb.
Poldr na toku Slatinky - dokončujeme projektovou dokumentaci, spolupracujeme
s Mikroregionem Kosířsko.
Výstavba nové infrastruktury pro pozemky na RD za Dvorcem.
Před hlasováním dal možnost přítomným sdělit stanovisko.
Pan Dvořák se zeptal, proč obec nezačala se zateplováním základní školy, když učitelé již
měli vyklizené třídy a kabinety. Pan Mikmek odpověděl, že to bylo z důvodu nepřiznání
dotace díky nedostatečného počtu bodů pro její získání. Realizace zateplení tak bude posunuta
na později pro další volební období. Pan Dvořák upozornil na možná nebezpečí (ochranu
zdraví dětí a personálu) pokud zateplování bude probíhat za provozu. Dále uvedl, že obec
plánuje opravu školního dvora a následně chce dělat výměnu oken – dojde k poškození dvora,
neboť bude potřeba někde skladovat stavební materiál. Pan Mikmek odpověděl, že na situaci
je obec připravena, příjezdová cesta je vhodná i pro vjezd stavebních strojů a navážení,
skladování potřebného materiálu.
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Pan Valenta se dotázal, kolik projektů je ve fázi stavebního povolení a kolik jich tak bude
předáno novému zastupitelstvu. Pan Mikmek odpověděl, že čtyři (plus nový vodovod).
Návrh usnesení č.177/20
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí Zprávu o dotačních a investičních projektech
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 1 (Žouželka)
Usnesení č.177/20
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí Zprávu o dotačních a investičních
projektech
Bod č.4 – Diskuse, různé
Pan Mikmek v úvodu sdělil, že firma Arko Technology a.s. požaduje po obci příspěvek na
čištění kanalizace, které stojí 600.000,- Kč, což bylo doloženo kopiemi faktur za čištění. Věc
byla projednána radou obce a ta rozhodla, že se obec finančně podílet nebude. Nabídka od
jiné firmy včetně monitoringu je za poloviční částku a ušetřené finanční prostředky je možné
využít pro odstranění chybného napojení rodinných domů na splaškovou kanalizaci. Navíc ve
smlouvě je zřetelně uvedeno, že se obec bude podílet na investicích nikoliv na provozu
vodohospodářského zařízení.
Pan Valenta s panem Šolcem se dotázali, proč obec nekomunikuje s firmou Arko Technology
a.s.. Je možné, že by došlo ke snížení finanční částky na čištění a je třeba znát názor a hlavně
debatovat se stranou nájemce. Pan Mikmek řekl, že firmě příští rok bude končit smlouva a
samozřejmě budou tlačit na její prodloužení. To se současnému vedení zdá neekonomické a
již od počátku považuje pronájem vodohospodářského zařízení za nešťastný. Pan Ambros
sdělil, že na různých jednáních se v současné době propaguje, aby provoz vodohospodářských
zařízení zůstával v rukou obce. Peníze tak zůstanou v obci a nepotečou pryč. Pan Valenta
připomněl, jak obec špatně obsluhovala ČOV před rokem 2006. Pan Žouželka řekl, že kdyby
nebylo firmy Arko Technology a.s., nebyla by opravená ČOV ani vodojem. Pan Ambros
připomněl, že dříve musela obec prodávat vodu tak, aby nevykazovala zisk. Nyní se
podmínky změnily a je možné tvořit fond oprav. Pan Mikmek uvedl, že má zpracovanou
ekonomickou studii, která dokazuje, že by obec provozování zvládla. Dále uvedl, že máme
opravenou ČOV a vodojem, stačí opravit vodovodní řady. Pan Valenta se zeptal, zda byla
studie hrazena z obecních peněz. Pan Mikmek odpověděl, že nikoli.
Pan Vychodil souhlasil, aby vodovod spravovala obec a řekl, že v nastávajících volbách bude
volit současné vedení, protože konečně se investovalo nejen do Slatinic, ale i do Líp. Pan
Žouželka oponoval s tím, že i minulé vedení investovalo do Líp (asi 23 mil. Kč)- nová
kanalizace, nová silnice. Pan Vychodil řekl, že kanalizace je špatná, opět připomněl, že se
šetřilo na úkor místních občanů.
Pan Mikmek přítomným občanům sdělil, že se v Lípách započalo s rekonstrukcí vedení
elektrického napětí a současně s tímto dojde i k položení rozhlasového vedení do země.
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Pan Vychodil poukázal na špatnou slyšitelnost nového rozhlasu. Pan Havlíček řekl, že je to
tím, že je slabý internet a vše se již řeší.
Pan Sedlák informoval přítomné o rozpracovaném novém územním plánu. Do 9. září měli
občané možnost podat námitky a připomínky k návrhu plánu. Na magistrátě je v současné
době 10 připomínkujících. Jedním z nich je i MmOl, Odbor životního prostředí, který
požaduje do nového územního plánu zapracovat požadavek na zvětšení kapacity ČOV
z důvodu nové výstavby v obci. Všechny připomínky se musí zpracovat, poté se znovu
veřejně projedná nový návrh územního plánu, takže s největší pravděpodobností dojde ke
schválení nového ÚP nejdříve v prosinci letošního roku.
Pan Tomeček se opět vrátil k projednávanému bodu spolupráce s firmou Arko Technology
a.s., a zeptal se pana Mikmeka, proč již dříve neprojednal se zastupiteli zpracovanou
ekonomickou studii. Pan Mikmek odpověděl, že firmě končí smlouva až v roce 2015, byl tedy
na věc čas. Pan Šolc znovu poukázal nutnost jednat především s firmou Arko Technology a.s.
Pan Mikmek řekl, že ekonomickou studii předá novému zastupitelstvu a to ať rozhodne, zda
pronájem vodohospodářského zařízení předá firmě nebo jej bude spravovat samo.
Pan Valenta se zeptal na skladbu portfolia jednotlivých akcí obsažených v 17–ti milionovém
úvěru od České spořitelny a.s. Pan Mikmek řekl, že nyní nemůže přesně zodpovědět otázku,
ale panu Valentovi odpoví e-mailem.
Pan Vychodil požádal vedení obce, aby opět informovalo občany o správném třídění odpadů,
neboť v kontejnerech bývá často komunální odpad, staré oblečení apod..
Na závěr diskuse se přihlásil pan Ambros s reakcí na projev pana Žouželky z minulého
zasedání. Pan Ambros řekl, že v rámci předvolebního boje využil pan Žouželka diskusi na
minulém zasedání zastupitelstva, kde na jeho adresu uváděl, že nic nedělá, že se chce v klidu
dožít důchodu a že jenom shání párky a pivo. Pan Ambros panu Žouželkovi připomněl, že
v důchodu je již od ledna 2008, poté co pan Žouželka opustil jeho volební stranu a přidal se
k opozici, na základě čehož získal post starosty. Pan Ambros dále uvedl, že nekupuje párky,
ale špekáčky pro děti na různé akce, pivo a pivní sety nakupuje pro hasiče, myslivce a na
různé jiné kulturní a sportovní akce. Dále řekl, že úzce spolupracuje s členkami kulturní
komise, kterou tvoří převážně učitelky, vychází jim maximálně vstříc, a přesto necítí potřebu
ve škole trávit celé hodiny či celou pracovní dobu.
Ve věci zcizení dřeva starosta uvedl, že v roce 2013 si řádně zakoupil dřevo, ze kterého si
ponechal pár kulatin. Když se při realizaci lavic a stolů (na hřiště v Lípách) zjistilo, že jich pár
chybí, poskytl je na výrobu, aby mohlo být pokračováno v práci. I přesto, že za dřevo nic
nepožadoval, vedoucí technické skupiny mu zavezl domů jednu lžíci honu dřeva z remízku,
které muselo být vykáceno z důvodu napadení kůrovcem. Pan Žouželka řekl, že celá věc měla
být řádně zveřejněna na vývěsce, aby se mohli přihlásit i jiní zájemci. Na základě toho pan
Ambros uvedl, že někdy v roce 2008 – 2009 se kácela v mateřské škole jedle a že se ptal, zda
by dřevo nebylo na prodej. Dostal odpověď, že dřevo na prodej není. Následující den však
byla jedle panem Valouškem vykácena a dřevo odvezeno do jeho dílny. Bez platby a bez
vyvěšení na úřední desce. V následujícím roce byly vykáceny akáty pod sokolovnou, opět o
nich nebyla nikde zmínka. Tři tatry skončily u pana Obručníka v Třebčíně.
Na příspěvek nikdo nereagoval, další připomínky do diskuse nebyly vzneseny.
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Starosta jednání v 19,30 hod. ukončil.
Přílohy:
1) Oznámení o dni a místě konání veřejného zasedání ZO
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Prezenční listina občanů

Zápis vypracovala: Vladimíra Hrubá

Ověřovatelé:

Antonín Dudek

podpis:

Mgr. Zdeňka Ševčíková

podpis:

Starosta:

Jiří Ambros

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:
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Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo v pondělí 15. září 2014 od 18,00 hod. – Kulturní dům Lípy
Usnesení č. 174/20
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Zpráva o dotačních a investičních projektech
4. Diskuse, různé
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.175/20
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z 19. zasedání
Zastupitelstva obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.176/20
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.177/20
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí Zprávu o dotačních a investičních
projektech
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 1 (p. Žouželka)
Zápis vypracovala: Vladimíra Hrubá
Ověřovatelé:

Antonín Dudek

podpis:

Mgr. Zdeňka Ševčíková

podpis:

Starosta:

Jiří Ambros

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:
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