Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo ve tvrtek 24.2.2011 od 18,00 hod. – kulturní d m Lípy
P ítomno: 14 zastupitel (viz. prezen ní listina)
Omluveni: 1 zastupitel (František Žouželka)
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18,00 hodin starostou obce panem Ji ím
Ambrosem. Pan Ambros p ivítal p ítomné zastupitele a ob any. Poté p edal slovo
místostarostovi obce panu Ond eji Mikmekovi.
Pan Mikmek všechny p ítomné pozdravil a konstatoval, že zasedání bylo ádn svoláno a tato
informace podle § 93 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích byla na ú ední desce Obecního
ú adu Slatinice zve ejn na po dobu nejmén 7 dní, a to od 16.2. 2011 do 24.2. 2011. Sou asn
byla zve ejn na na „elektronické ú ední desce“.
Z prezen ní listiny (p íloha .1) p ítomných len zastupitelstva konstatoval, že je p ítomno
14 len zastupitelstva (z celkového po tu 15-ti všech len zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné podle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Ov ovateli zápisu byli navrženi Antonín Duda a Pavel Strouhal, zapisovatelkou Vladimíra
Hrubá, do návrhové komise byli navrženi Ji í Starosta a Petr Tome ek. P edsedající
konstatoval, že jak již je tradicí, bude se hlasovat o každém bodu programu zasedání zvláš .
P edsedající dále sd lil, že zápis z minulého zasedání byl po projednání ob ma ov ovateli
podepsán a je tedy pokládán za schválený.
Následn seznámil p ítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou p edanou len m
zastupitelstva a v souladu s informací zve ejn né na ú ední desce.
Návrh programu:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o innosti rady
3. Hospoda ení obce
4. Schválení rozpo tu pro rok 2011
4. Schválení podání žádosti k projektu „Oprava podlahy kulturního domu
v Lípách“
5. Územní plán obce Slatinice
6. P evody nemovitostí
7. Schválení smluv a dotací s místními spolky a organizacemi.
8. Schválení zám ru sm ny pozemk se ZD Senice na Hané
9. Schválení kupní smlouvy na ½ pozemku parc. . 854 (H išt Lípy)
10. Projednání podmínek prodeje p edzahrádek.
11. R zné
P ed hlasováním dal p. Mikmek možnost vyjád it se k navrhovanému programu p ítomným
zastupitel m a ob an m.
P ihlásila se zastupitelka paní Zdenka Braunerová, která navrhla zm nu programu ve zn ní:

1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o innosti rady
3. Hospoda ení obce
4. Schválení rozpo tu pro rok 2011
5. Schválení žádosti o poskytnutí p ísp vku na Opravu podlahy kulturního domu
v Lípách.
6. Územní plán obce Slatinice
7. P evody nemovitostí
7.1. - Schválení kupní smlouvy na ½ pozemku parc. . 854 (H išt Lípy)
7.2. - Schválení zám ru sm ny pozemk par. . 303/16
7.3. - Schválení zám ru sm ny pozemk parc. . 485/37
8. Schválení smluv a dotací s místními spolky a organizacemi.
9. Schválení Obecn závazné vyhlášky . 1/2011,o místním poplatku ze ps .
10. Schválení navýšení prokazatelné ztráty za osobní dopravu na 274 200,-K za
rok 2011 spole nosti VEOLIA Transport a.s.
11. R zné, diskuse
11.1. Schválení ponechání hospodá ského výsledku ve výši 459,40 K
p ísp. org. ZŠ a MŠ Slatinice
11.2. Nabytí nemovité v ci dle § 85 zákona . 128/2000 Sb., o obcích na
pozemku par. . 759/2 – stavba odvodn ní pozemku (školní h išt pod
sokolovnou)
11.3. Projednání prodeje p edzahrádek
P ed hlasováním byla dána možnost vyjád it se k navrhovanému programu p ítomným
zastupitel m a ob an m.
P ihlásil se zastupitel pan Michal Sedlák a požádal o zm nu v bod 7.3. a to ve zn ní:
7.3. - Schválení zám ru sm ny pozemk parc. . 485/3,
parc. .485/35,parc. . 485/37 a parc. . 485/38
P ed hlasováním byla dána možnost vyjád it se k navrhovanému programu p ítomným
zastupitel m a ob an m.
P ihlásil se pan Valenta, který sd lil, že se zabýval zve ejn ným programem a vzhledem
k velkým navrhovaným zm nám v programu se mu tento zdá nepr hledný.
Pan Mikmek odpov d l, že k jednotlivým bod m budou v pr b hu zasedání podány další
vysv tlující informace.
Dále dal pan Mikmek možnost vyjád ení dalším p ítomným a zahájil hlasování o zm n
programu.
Návrh usnesení . 28/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice ve zn ní:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o innosti rady
3. Hospoda ení obce
4. Schválení rozpo tu pro rok 2011
5. Schválení žádosti o poskytnutí p ísp vku na Opravu podlahy kulturního domu
v Lípách.
6. Územní plán obce Slatinice
7. P evody nemovitostí
7.1. - Schválení kupní smlouvy na ½ pozemku parc. . 854 (H išt Lípy)
7.2. - Schválení zám ru sm ny pozemk par. . 303/16

7.3. - Schválení zám ru sm ny pozemk parc. . 485/3, parc. .485/35,parc. .
485/37 a parc. . 485/38
8. Schválení smluv a dotací s místními spolky a organizacemi.
9. Schválení Obecn závazné vyhlášky . 1/2011,o místním poplatku ze ps .
10. Schválení navýšení prokazatelné ztráty za osobní dopravu na 274 200,- za rok
2011 spole nosti VEOLIA Transport a.s.
11. R zné
11.1. Schválení ponechání hospodá ského výsledku ve výši 459,40 p ísp. org.
ZŠ a MŠ Slatinice
11.2. Nabytí nemovité v ci dle § 85 zákona . 128/2000 Sb., o obcích na
pozemku par. . 759/2 – stavba odvodn ní pozemku (školní h išt pod
sokolovnou)
11.3.Projednání prodeje p edzahrádek
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 28/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice ve zn ní:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o innosti rady
3. Hospoda ení obce
4. Schválení rozpo tu pro rok 2011
5. Schválení žádosti o poskytnutí p ísp vku na Opravu podlahy kulturního domu
v Lípách.
6. Územní plán obce Slatinice
7. P evody nemovitostí
7.1. - Schválení kupní smlouvy na ½ pozemku parc. . 854 (H išt Lípy)
7.2. - Schválení zám ru sm ny pozemk par. . 303/16
7.3. - Schválení zám ru sm ny pozemk parc. . 485/3,
parc. .485/35,parc. . 485/37 a parc. . 485/38
8. Schválení smluv a dotací s místními spolky a organizacemi.
9. Schválení Obecn závazné vyhlášky . 1/2011,o místním poplatku ze ps .
10. Schválení navýšení prokazatelné ztráty za osobní dopravu na 274 200,- za rok
2011 spole nosti VEOLIA Transport a.s.
11. R zné
11.1. Schválení ponechání hospodá ského výsledku ve výši 459,40 p ísp.
org. ZŠ a MŠ Slatinice
11.2. Nabytí nemovité v ci dle § 85 zákona . 128/2000 Sb., o obcích na
pozemku par. . 759/2 – stavba odvodn ní pozemku (školní h išt pod
sokolovnou)
11.3. Projednání prodeje p edzahrádek
Bod. .1- Kontrola usnesení
Pan Mikmek v tomto bod informoval o usneseních z minulého zasedání, která se realizovala
a pracovalo se na nich.
Usnesení . 21/2 bylo schváleno: Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje:
• Obecn závaznou vyhlášku . 6/2010,o místním poplatku ze ps .

Vyhlášky schválené na zastupitelstvu vstoupily v platnost . Jedinou z nich, kterou je nutné
p epracovat je vyhláška .6/2010, o místním poplatku ze ps . Více o tom informoval pan
Antonín Duda v programu v bodu .9.
Usnesení . 23/2 bylo schváleno: Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje obnovení smlouvy o
poskytnutí kontokorentního úv ru od eské spo itelny do výše 2. mil. korun.
Kontokorentní úv r s S byl schválen a smlouva byla podepsána v lednu. Obci byl poskytnut
úv r do výše 1,5 mil. korun.
Usnesení . 27/2 bylo schváleno: Zastupitelstvo obce schvaluje úv r od SOB s úv rovým
limitem do výše 8 mil. K na financování investi ní akce rekonstrukce OV Slatinice, o který
se bude žádat opakovan dle aktuálních pot eb, zastupitelstvo pov uje radu obce vy ízením
smluv.
Tento úv r je ve fázi potvrzení u SOB. Obec již podala žádost o poskytnutí rámcového
úv ru ve výší 3 mil. korun, tyto prost edky budou použity na dofinancování rekonstrukce
OV.
Bod .2 – Zpráva o innosti rady
Pan Mikmek p ítomným sd lil, že rada obce zasedá každý m síc. To znamená, že do dnešního
dne prob hla již t i zasedání Rady obce Slatinice. Zápisy z t chto rad jsou voln p ístupné ve
fyzické form p ímo na OÚ Slatinice dále jsou pak všechna usnesení p ístupná v elektronické
form na oficiálních stránkách Obce Slatinice. Vedení OÚ Slatinice je kdykoli p ipraveno
odpov d t na všechny dotazy týkající se záležitostí Rady obce Slatinice.
P ed hlasováním byla dána možnost p ítomným sd lit své stanovisko a p ípadné dotazy.
P ihlásil se pan P. Šolc, který požádal, aby u jednotlivých usnesení byly zve ej ovány i
p ílohy.
Návrh usnesení . 29/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na v domí zprávu o innosti Rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 1 Zdržel se 0.
Usnesení . 29/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na v domí zprávu o innosti Rady obce Slatinice.
Bod .3 – Hospoda ení obce
Pan Mikmek p edal slovo Ing. Mišákovi.
Pan Mišák nejd íve pozdravil p ítomné. Sd lil, že sou asné zastupitelstvo navazuje na innost
p edchozího zastupitelstva. Vzpomn l na p ísp vky bývalého starosty pana Františka
Žouželky, které zazn ly na ustavujícím zasedání a ve kterých se zmi oval o rozpracovaných
akcích – že byla zpracována kompletní technická dokumentace v etn stavebního povolení na
celkovou rekonstrukci vodovodního ádu a zdroje.
Pan Mišák sd lil,že tato rekonstrukce je prioritou, ale vzhledem k finan ní situaci obce ji
prozatím nelze realizovat.
Dále p ipomn l slova pana Žouželky – že byla zpracována celková technická dokumentace
v etn stavebního povolení na rekonstrukci ve ejného osv tlení do Líp a osv tlení h bitova,
že byly zahájeny práce na osv tlení v ulici za mlýnem a celkové náklady m ly init cca 1 mil.
K . Pan Mišák uvedl, že ást této akce byla již realizována v ulici za mlýnem sm rem
k „Pískám“, akce m la stát dle rozpo tu 1,3 mil. K . Za 26 sv tel je to celkem velká ástka.

Takže bylo dohodnuto (i vzhledem k tomu, že ást akce již byla realizována), že projekt bude
p epracován a ur itá ást financí bude p esunuta na rekonstrukci podlahy v Lípách.
Dále pan Mišák p ipomn l akci Revitalizace láze ské ulice. Nad touto akcí zatím visí otazník.
Pan Mišák dále seznámil p ítomné s akcí Rekonstrukce OV. Celkové náklady by m ly init
cca 20 mil. K . Do sou asné doby bylo již profinancováno 11 mil. K , z stává neuhrazených
4.153 mil. K . Byl schválen úv r, ze kterého bude ástka postupn splácena.
P ihlásil se pan Valenta, který se zeptal kolik procent bylo získané dotace.
Pan Mišák spole n s panem Mikmekem odpov d li, že dotace iní 80% z Ministerstva
zem d lství. A bude se podávat ješt žádost na kraj.
Pan Mišák dále informoval o akci kabelizace v ulici Lou ka, která m la být zahájena na ja e.
EZ akci realizuje na svoje náklady. Ob ané z ulice Lou ka budou postupn firmou
informováni. Sou asn bude ešeno osv tlení sm rem k h išti. Pan Mišák p ipomn l slova
pana Žouželky, který sd lil, že se obec podílela ástkou 35.000,- K na n jaké dokumentaci,
projekt však sou asné vedení nenašlo. P ihlásil se pan Dvo ák, který up esnil, že šlo o projekt
v Chajdách, kdy bylo domluveno, že projekt uhradí obec a EZ akci zainvestuje.
Pan Mišák informoval p ítomné o další akci, která má být zahájena na ja e – p est hování
regula ní stanice plynu a stavba plynovodu u stavebních parcel nad h išt m. Náklady budou
hrazeny z prost edk RWE.
Další p ipomenutou akcí – projekty a technický audit v rámci akce Zelená úsporám na ob
budovy školy. Žádosti byly podány na Ministerstvo životního prost edí.
Ve spolupráci s Regionem Haná je schválen projekt na dotaci úpravy kluzišt , vybudování
skateparku – hodnota díla asi 5 mil. K . Projekt je v sou asné fázi ve výb ru dodavatele a m l
by být realizován na ja e. Informoval, že mantinely na kluzišti budou hrazeny z prost edk
obce.
Dále pan Mišák p ednesl zprávu o hospoda ení obce k 31.1.2011. Na b žném ú tu je 433
000,- K a v pokladn cca 68 000,- K . Dále informoval p ítomné o p íjmech a výdajích za
leden 2011 a o stavu pohledávek a závazk . Rozdíl mezi aktivy a pasivy iní p ibližn 4 mil.
K .
P ihlásil se pan Valenta, který se zeptal, zda již prob hl slíbený hospodá ský audit a pokud
ano s jakým výsledkem. Pan Mišák spole n s panem Mikmekem odpov d li, že audit byl
proveden, ale ješt není k dispozici zpráva kontrolního výboru. Celková zpráva bude
p ednesena na p íštím zastupitelstvu.
Pan Valenta se dotázal, zda je kontrolní výbor nad azen auditorské firm . Pan Mikmek sd lil,
že vedení obce požaduje, aby audit zpracoval i kontrolní výbor.
Návrh usnesení . 30/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na v domí zprávu o hospoda ení Obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 30/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na v domí zprávu o hospoda ení Obce Slatinice.
Bod 4 – Schválení rozpo tu pro rok 2011
Pan Mišák p ednesl rozpravu o rozpo tu. Informoval ob any, že zastupitelé byli p edem
v celku podrobn seznámeni s návrhem rozpo tu. Dále uvedl, že celková ástka p íjm na
letošní rok iní 21.544.428,- K a celková ástka výdaj je 21.544.428,- K . Dále pan Mišák
vysv tlil problematiku p íjm – opakované p íjmy, p íjmy kapitálové, p íjmy z pronájmu
apod., a problematiku výdaj . Informoval, že celkov z stává na investice p ibližn 2 mil. K ,
které jsou kráceny o mimo ádné výdaje (v tomto roce nap . úroky z úv r , které d lají
400 tisíc K .). Pan Mišák informoval p ítomné o stanovisku auditorky k investicím obce nevhodné splácení dluh dluhy.
Na záv r svého p ísp vku dal možnost p ítomným sd lit své stanovisko.

Do diskuse se p ihlásil pan Valenta, upozornil na velké náklady a doporu il je zkoumat
jednotliv . Pochválil zpracovatele návrhu rozpo tu a pozastavil se nad úhradou náklad
na napojení 6 RD v Lípách, která je sou ástí rozpo tu. Z pohledu pana Valenty je ástka za
zasí ování t chto pozemk p íliš veliká a jeho názor je, že tato akce by se m la vlézt do
600.000,- K . Takže by cht l v d t, zda tyto náklady n kdo zkoumal. Dále upozornil na
odm ování p edsed komisí a len rady, kdy došlo k navýšení t chto odm n oproti
minulému období.
Pan Havlí ek reagoval slovy, že akce p ipojení 6RD v Lípách byla akcí minulého vedení.
P ipomn l, že pan Valenta byl tehdy p edsedou kontrolního výboru. Pan Valenta odpov d l,
že o této akci nic neví a že by bylo dobré se podívat na data objednávky a faktury. On sám nic
neobjednával a o celé akci se dov d l, až když mu pan Šolc ekl, že na obec p išla faktura.
Pan Šolc ekl, že v té dob již nebyl pan Valenta p edsedou kontrolního výboru.
Do diskuse se p ihlásil pan Štencl. ekl, že když na zasedání minulého vedení cht l v d t,
kolik stála kanalizace v Lípách, pan Valenta mu nedokázal odpov d t.
Pan Valenta ekl, že kanalizace v Lípách stála 10 mil. K .
Pan Štencl reagoval slovy, že je zajímavé, že te už to pan Valenta ví.
Pan Mišák ekl, že celá akce (napojení 6 RD v Lípách) byla neš astná, obec se m la zdržet
jakýchkoliv investic a navíc na to nebyla získaná ani jedna koruna dotace.
P ihlásila se paní Zejdová s tím, že nenašla v rozpo tu položku na fond oprav. Upozornila na
povinnost obce vést tento fond pro bytové domy. Informovala p ítomné o prob hlém jednání,
kdy na p íští rad by m l padnout návrh konkrétních podmínek, jak se fond bude vytvá et.
Pan Mišák reagoval slovy, že obec by se m la k bytovému domu postavit jako ke svému
majetku, upozornil na skute nost, že se toto ne ešilo již s minulým vedením, p i emž
v bytovém dom bydleli dva bývalí zastupitelé.
Pan Valenta cht l zodpov d t otázku odm n. Pan Mišák spole n s panem Ambrosem
odpov d li, že odm ny p edsed m výbor a len m rady byly ádn schváleny na posledním
zasedání zastupitelstva.

Návrh usnesení . 31/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje rozpo et obce pro rok 2011 takto:
celkové p íjmy rozpo tu ve výši
financování ve výši
celkové zdroje ve výši
b žné výdaje ve výši
kapitálové výdaje ve výši

20.376.428,- K
1.168.000,- K
21.544.428,- K
14.059.496,- K
7.484.932,- K

celkové výdaje rozpo tu ve výši 21.544.428,- K

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.

Usnesení . 31/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje rozpo et obce pro rok 2011 takto:
celkové p íjmy rozpo tu ve výši
financování ve výši
celkové zdroje ve výši
b žné výdaje ve výši
kapitálové výdaje ve výši

20.376.428,- K
1.168.000,- K
21.544.428,- K
14.059.496,- K
7.484.932,- K

celkové výdaje rozpo tu ve výši 21.544.428,- K

Návrh usnesení . 32/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele rozpo tu dle tabulky v ásti
materiálu „Návrh rozpo tu“
Pan Mikmek dal možnost p ítomným sd lit své stanovisko.
Nikdo se nep ihlásil.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 32/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele rozpo tu dle tabulky v ásti
materiálu „Návrh rozpo tu“
Návrh usnesení . 33/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích poskytnutí dotací, pen žitých a v cných dar dle návrhu rozpo tu na rok 2011 v té
výši a t m fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové ásti tohoto
materiálu.
Pan Mikmek dal možnost p ítomným sd lit své stanovisko.
Nikdo se nep ihlásil.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 33/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích poskytnutí dotací, pen žitých a v cných dar dle návrhu rozpo tu na rok 2011 v
té výši a t m fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové ásti tohoto
materiálu.
Návrh usnesení . 34/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice pov uje radu obce schvalováním rozpo tových opat ení dle §
16 odstavce 3b zákona 250/2000 Sb. o rozpo tových pravidlech (tj. p edevším použití
nových, rozpo tem nep edvídaných p íjm k úhrad nových, rozpo tem nep edvídaných
výdaj , ímž se zvýší celkový objem rozpo tu).

Pan Mikmek dal možnost p ítomným sd lit své stanovisko.
Nikdo se nep ihlásil.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 34/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice pov uje radu obce schvalováním rozpo tových opat ení
dle § 16 odstavce 3b zákona 250/2000 Sb. o rozpo tových pravidlech (tj. p edevším
použití nových, rozpo tem nep edvídaných p íjm k úhrad nových, rozpo tem
nep edvídaných výdaj , ímž se zvýší celkový objem rozpo tu).
Poté pan Mikmek p edal slovo panu Havlí kovi.
Bod . 5 - Schválení žádosti o poskytnutí p ísp vku na opravu podlahy kulturního domu
v Lípách.
Pan Havlí ek informoval p ítomné o podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Ol.
kraje na opravu podlahy v místním kulturním dom . Je reálná šance tuto dotaci obdržet.
Jednou z ástí žádosti je i schválení této akce na zastupitelstvu.
Pan Havlí ek dal možnost p ítomným sd lit své stanovisko.
Nikdo se nep ihlásil.
Návrh usnesení . 35/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje žádost o poskytnutí p ísp vku v rámci Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2011 na „Opravu podlahy kulturního domu
v Lípách“.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení . 35/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje žádost o poskytnutí p ísp vku v rámci Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2011 na „Opravu podlahy kulturního domu
v Lípách“.
Bod . 6 – Územní plán obce Slatinice
Pan Ing. Sedlák seznámil p ítomné s projednávanou zm nou Územního plánu obce Slatinice.
Informoval p ítomné, že se zm nou stavebního zákona vyplynula pro obce povinnost dát
územní plány do souladu s platnou legislativou. V lo ském roce zastupitelstvo schválilo
po ízení nového územního plánu a obec sepsala smlouvu s Arch. Zemanovou, která
vypracovala podklady pro návrh zadání a problémový výkres. Tyto podklady byly p edány
na Magistrát m sta Olomouce, Odbor koncepce a rozvoje. Následn by m l být návrh
zve ejn n na ú ední desce a projednán. Do této lh ty mohou všichni ob ané a vlastníci
pozemk , p ípadn dot ené orgány podávat p ipomínky a další podn ty. Dále informoval, že
1. b ezna by m ly být krajským ú adem zve ejn ny dota ní granty na po ízení nových
územních plán . P edpokládaná výše dotace by m la init 80%.
Pan Sedlák na promítacím plátn ukázal lokality, které obec doporu ila pro zm nu a které ne.
Pan Šolc se dotázal, zda je v po ádku, když uprost ed zóny pro bydlení z stane zem d lská
farma. Pan Sedlák odpov d l, že dle jeho názoru je to podpora podnikání. Jemu z neznámého
d vodu byla tato zóna zm n na na bydlení, i když bylo zcela z ejmé, že to byla po ád

zem d lská výroba. Pan Tome ek upozornil, že p es program SAPARD byla vybudována
podnikatelská zóna. Stojí tam bytový d m a my se nem žeme tvá it, že nám to nevadí.
Pan Mišák reagoval, že žádost si podával loni – p ed rokem, kdy ješt nebyl zastupitel. Zm na
z p vodního stavu na ten, který je te , byla schválena zastupitelstvem za ur itých
p edpoklad a smluv. B hem deseti let však nedošlo ke shod s obcí.
Paní Zejdová ekla, že jako obyvatelky dané lokality se jí v c týká. Jako nájemník bytového
domu však ne ešila vztah mezi panem Mišákem a obcí, protože bylo e eno, že kolem bude
pouze zelená zóna. Takže je logické, že nájemník m bytového domu se nelíbí, že v jejich
blízkosti je n jaké podnikání, když o kus dál je k tomu ur ená zóna.
Pan Valenta se dotázal, zda p edkládané zm ny budou projednávány jako celek. Pan Sedlák
odpov d l, že se jedná o zm nu územního plánu. To, co p ednášel, jsou pouze doporu ení, ke
kterým se budou vyjad ovat dot ené orgány a výsledkem tohoto projednání bude koncept, ke
kterému se vyjád í zastupitelstvo. Na základ jeho schválení se zadá Arch. Zemanové
vypracování územního plánu, který následn bude schvalován. To, co bylo dnes p edneseno
není závazné, jedná se pouze o informaci.
Pan Zaoral se zeptal, co se bude dít v Lípách na stran za potokem. S bývalým starostou o
v ci jednal a v termínu podal žádost. Pan Mikmek p islíbil, že celou záležitost prov í.
Dále pan Zaoral upozornil na odvod ování pozemk , kdy hrozí zatopení jeho domu.
Upozornil na zvednutí úrovn nového chodníku.
Návrh usnesení . 36/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na v domí zprávu o stavu po ízení ÚP obce.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 1 Zdržel se 3.
Usnesení . 36/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na v domí zprávu o stavu po ízení ÚP obce.
Bod . 7 – P evody nemovitostí
7.1. - Schválení kupní smlouvy na ½ pozemku parc. . 854 (H išt Lípy)
7.2. - Schválení zám ru sm ny pozemk par. . 303/16
7.3. - Schválení zám ru sm ny pozemk parc. . 485/3, parc. .485/35,parc. . 485/37 a
parc. . 485/38
Pan Havlí ek informoval, že je nutné vy ešit p ístupovou cestu k h išti, aby bylo možné
požádat o dotace. Je proto nutné koupit n jaký pozemek, aby bylo možné následn provést
sm nu. Poda ilo se dohodnout koupi jedné poloviny pozemku nad h išt m. Druhá polovina
pozemku je v jednání s ZD, které nechce pozemek prodat, ale sm nit.
Návrh usnesení . 37/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje kupní smlouvu na ½ pozemku parc. . 854 (H išt
Lípy).
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení . 37/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje kupní smlouvu na ½ pozemku parc. . 854 (H išt
Lípy)

Návrh usnesení . 38/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zám r sm ny pozemk par. . 303/16.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 38/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zám r sm ny pozemk par. . 303/16
Pan Havlí ek p edal slovo panu Sedlákovi, aby podal informace k bodu 7.3.
Pan Sedlák na promítacím plátn ukázal ob an m, o které pozemky se konkrétn jedná. P ed
hlasováním dal možnost p ítomným sd lit své stanovisko.
Návrh usnesení . 39/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zám r sm ny pozemk parc. . 485/3,
parc. .485/35,parc. . 485/37 a parc. . 485/38
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 39/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zám r sm ny pozemk parc. . 485/3,
parc. .485/35,parc. . 485/37 a parc. . 485/38
Bod . 8 - Schválení smluv a dotací místním spolk m a organizacím.
Pan Mikmek seznámil p ítomné s dotacemi a p ísp vky místním organizacím a spolk m.

ZŠ a MŠ Slatinice, p ísp vková organizace

dotace na provoz

2.620.000,-

3113/5331

Spurný Ji í Presbeton

P ísp vek

300.000,-

6171/6312

Sportovní klub Slatinice

P ísp vek

180.000,-

3419/5229

ímskokatolická farnost

P ísp vek

50.000,-

3330/6323

P ísp vek

45.390,-

6171/5222

40.000,-

3429/5329

20.000,-

6171/6349

Region Haná
Mikroregion Kosí sko
Mikroregion Kosí sko – schod rozhledna

lenský p ísp vek
P ísp vek

Spolek pro obnovu venkova

lenský p ísp vek

1.500,-

6171/5222

Sdružení láze ských míst

lenský p ísp vek

5.000,-

6171/5229

5.000,-

6171/5229

Svaz m st a obcí

P ísp vek

Celkem

Pan Mikmek dal možnost p ítomným sd lit své stanovisko.

3.266.890,-

Pan Valenta uvedl, že by stálo za to, dát sportovnímu klubu ástku stejnou jako loni, tedy
200. 000,- K . Stále se bojuje s vandaly a fe áky a je dobré dát p ísp vek d tem. Postavila se
nová sokolovna pro školní mládež a pro volno asové aktivity všech d tí. P ipomn l, že je
nutné sportovní aktivitu d tí dále rozvíjet.
Pan Šolc pozval všechny p ítomné na T lovýchovnou akademii, která prob hne 16. dubna od
14,00 hodin v sokolovn . P ipomn l, že sportovní klub nejsou jen fotbalisti, ale i ostatní
cvi enci. Pan Šolc dále pod koval za p ísp vek pro SK a doplnil, že v obci Hn votín se
p ísp vek pro letošní rok zvedl z 300.000,- K na 500 000,- K , v Lutín inil lo ský
p ísp vek 350.000,- K . Dále podotkl, že p ísp vek z rozpo tu nepokryje ani náklady
na údržbu sportovního areálu. V p íštích letech bude sportovní klub žádat o navýšení tohoto
p ísp vku.
Reagoval pan Mišák, který ekl, že se nebude usilovat o zrušení sportovc , ale vedení obce
chce zvýšit snahu sportovního klubu o shán ní sponzor a že do sportovních areál se již
investovalo dost.
Pan Šolc znovu opakoval, že je rád za finan ní p ísp vek a p islíbil obci pomoc se
sportovními projekty.
Pan Štencl ekl, že se nejedná o otázku pen z. Ocenil práci paní Tome kové a pana Giesla,
kte í cvi ili jak ve staré, tak v nové sokolovn – zcela zdarma. Podotkl, že finan ní p ísp vek
obce sportovnímu klubu je p kný pro d ti, které cht jí hrát fotbal. Ale ne všichni hrají fotbal.
Jako rodi m že íct, že vzhledem k úrovni t locviku na základní škole, má d ti na jiné škole.
Pan Štencl pochválil všechny dobrovolné sokoly – cvi itele. Když se však podívá na výsledky
fotbalového klubu, který spolkl 180.000,- K , tak si myslí, že to slavné není.
Pan Šolc reagoval, že práv sokoli již nyní neexistují a nahradil je práv sportovní klub.
Takže se nejedná pouze o fotbalisty.
Pan Dvo ák vyzdvihl práci sportovního klubu, který škole pomáhá p i sportovních akcích.
Pana Dvo áka mrzí, že se stále íká, že sokolovna stála 20 mil. K . P itom obec zaplatila asi 3
mil. K a zbytek byla dotace. Dále sd lil, že sokolovnu a h išt využívá p edevším škola a
žáci mají volný p ístup na všechna sportovišt . Pan Štencl odpov d l, že pan Giesel nacvi il
ve staré sokolovn více hodin, než se nacvi ilo v hodinách t locviku. Musí íci, že pod
vedením pana Dvo áka probíhala polovina t locviku sezením na internetu. A proto má d ti na
jiné škole. Dále poukázal na po et zapsaných d tí do školy ve Slatinicích.
Pan Mikmek uvedl, že se sou asné vedení obce snaží rozd lit p ísp vky i mezi ostatní spolky
v obci.
Paní Tome ková ekla, že není pravdou, že kv li stavb sokolovny byly pozastaveny všechny
akce v obci a názorem se p idává k panu Dvo ákovi. Informovala, že v sokolovn probíhá
velké množství r zných akcí. T lovýchovná akademie, která prob hne v dubnu bude oslavou
nové sokolovny, která je každý den pln obsazena.
Paní Foukalová podotkla, že chodí s manželem na každou akci, ale ob any ze Slatinic není
vid t.
Pan Zaoral ekl, že se diví sportovc m, že se nebrání. Když p ijde v tší bou ka, tak voda
všechno zni í - koryto potoka je nedosta ující.V Lípách se jedná o podobný p ípad a nic se
v této v ci ned lá.
Pan Šolc odpov d l, že bahno z potoka u h išt odklízejí lenové SK a že by bylo dobré
pokra ovat v rozpracovaných pozemkových úpravách. V této v ci oslovil pana Dudka a pana
Mišáka.
Pan Mikmek odpov d l, že pokra ování pozemkových úprav je v plánu.
Pan Jank j p ipomn l p ísp vek obce na opravu st echy kostela. Lidé, kte í k nám do obce
p ijížd jí se diví, že st echa ješt není hotová. Prosí obec o pomoc.
Pan Mikmek reagoval, že v letošním roce je p ísp vek 50.000,- K , v dalším snad bude v tší.
P islíbil, že obec bude p ispívat nejen finan n , ale i formou pomoci p i r zných innostech.

Návrh usnesení . 40/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje následující dotace a p ísp vky:
ZŠ a MŠ Slatinice, p ísp vková organizace

dotace na provoz

2.620.000,-

3113/5331

Spurný Ji í Presbeton

p ísp vek

300.000,-

6171/6312

Sportovní klub Slatinice

p ísp vek

180.000,-

3419/5229

ímskokatolická farnost

p ísp vek

50.000,-

3330/6323

p ísp vek

45.390,-

6171/5222

40.000,-

3429/5329

20.000,-

6171/6349

Region Haná
Mikroregion Kosí sko
Mikroregion Kosí sko – schod rozhledna

lenský p ísp vek
p ísp vek

Spolek pro obnovu venkova

lenský p ísp vek

1.500,-

6171/5222

Sdružení láze ských míst

lenský p ísp vek

5.000,-

6171/5229

5.000,-

6171/5229

Svaz m st a obcí

p ísp vek

Celkem

3.266.890,-

Výsledek hlasování: Pro13 Proti 0 Zdržel se 1.
Usnesení . 40/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje následující dotace a p ísp vky:
ZŠ a MŠ Slatinice, p ísp vková organizace

dotace na provoz

2.620.000,-

3113/5331

Spurný Ji í Presbeton

p ísp vek

300.000,-

6171/6312

Sportovní klub Slatinice

p ísp vek

180.000,-

3419/5229

ímskokatolická farnost

p ísp vek

50.000,-

3330/6323

p ísp vek

45.390,-

6171/5222

40.000,-

3429/5329

20.000,-

6171/6349

Region Haná
Mikroregion Kosí sko
Mikroregion Kosí sko – schod rozhledna

lenský p ísp vek
p ísp vek

Spolek pro obnovu venkova

lenský p ísp vek

1.500,-

6171/5222

Sdružení láze ských míst

lenský p ísp vek

5.000,-

6171/5229

5.000,-

6171/5229

Svaz m st a obcí

celkem

p ísp vek

3.266.890,-

Smlouva o poskytnutí p ísp vku SK Slatinice. Z d vodu neplatnosti p edchozí Dohody o
spolupráci mezi obcí a SK Slatinice rozhodlo vedení obce Slatinice o sepsání smlouvy
nové. Zárove se obec dohodla s SK Slatinice na zpr hledn ní rozd lování toho
p ísp vku.
Pan Mikmek uvedl d vody, které vedly k uzav ení nové Dohody o spolupráci mezi obcí a SK
Slatinice.
P ed hlasováním byla dána možnost zastupitel m i p ítomným ob an m sd lit p ipomínky.

Návrh usnesení . 41/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o poskytnutí p ísp vku SK Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 1.
Usnesení . 41/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o poskytnutí p ísp vku SK Slatinice.
Bod . 9 - Schválení Obecn závazné vyhlášky . 1/2011,o místním poplatku ze ps
Ing. Duda informoval p ítomné, že na základ zákona .565/1990 Sb. §2 odstavec 3 o
místních poplatcích („..u druhého a každého dalšího psa m že obec horní hranici sazby zvýšit
až o 50 %. V p ípad držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v pom rné
výši, která odpovídá po tu i zapo atých kalendá ních m síc .“) je pot eba zm nit Obecn
závaznou vyhlášku . 6/2010, o místním poplatku ze ps - a to sazbu poplatku z 200,- K
snížit na 150,- K za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Pan Duda doporu il tuto
vyhlášku nahradit vyhláškou novou - Obecn závaznou vyhláškou . 1/2011, o místním
poplatku ze ps . Po projednání a p ípadném schválení v zastupitelstvu bude vyhláška min. 15
dní zve ejn na na ú ední desce OÚ.
P ed hlasováním dal možnost zastupitel m i p ítomným ob an m sd lit p ipomínky:
Návrh usnesení . 42/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Obecn závaznou vyhlášku . 1/2011, o místním
poplatku ze ps .
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení . 42/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Obecn závaznou vyhlášku . 1/2011, o místním
poplatku ze ps .

Bod . 10 - Schválení navýšení prokazatelné ztráty za osobní dopravu na 274 200,za rok 2011 spole nosti VEOLIA Transport a.s.
Pan Mikmek sd lil, že se jedná o zvýšení prokazatelné ztráty za osobní dopravu. Oproti
lo skému roku se prokazatelná ztráta zvýšila z 258 700,- K na 274 200,- K . Tato skute nost
byla zavedena do rozpo tu a po schválení navýšení bude formou dodatku p idána do stávající
smlouvy s osobním dopravcem o dopravní obslužnosti obci.
P ed hlasováním dal možnost p ítomným sd lit své stanovisko.

Návrh usnesení . 43/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje navýšení prokazatelné ztráty za osobní dopravu na
274 200,- za rok 2011 spole nosti VEOLIA Transport a.s.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení . 43/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje navýšení prokazatelné ztráty za osobní dopravu
na 274 200,- za rok 2011 spole nosti VEOLIA Transport a.s.

Bod . 11 - R zné, diskuse
11.1. Schválení ponechání hospodá ského výsledku ve výši 459,40 K p ísp vkové
organizaci ZŠ a MŠ Slatinice
Pan Mikmek ekl, že tímto bodem se schvaluje ponechání hospodá ského výsledku ve výši
459,40 K p ísp vkové organizaci ZŠ a MŠ Slatinice. Pokud jsou k tomuto bodu dotazy,
zodpoví je p. Mgr. Dvo ák.
Pan Dvo ák sd lil, že se jedná o rozdíl mezi náklady a dotací, která byla škole p iznána
v lo ském roce. Jedná se tedy o hospodá ský výsledek školy.
Pan Mikmek dal možnost p ítomným sd lit své stanovisko.
Pan Valenta se dotázal, zda se jedná o kladný nebo záporný výsledek. Pan Dvo ák s panem
Mikmekem sd lili, že o kladný.
Návrh usnesení . 44/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje ponechání hospodá ského výsledku ve výši 459,40
K p ísp vkové organizaci ZŠ a MŠ Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení . 44/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje ponechání hospodá ského výsledku ve výši
459,40 K p ísp vkové organizaci ZŠ a MŠ Slatinice.
11.2. Nabytí nemovité v ci dle § 85 zákona . 128/2000 Sb., o obcích na pozemku par. .
759/2 – stavba odvodn ní pozemku (školní h išt pod sokolovnou)
Pan Mikmek sd lil, že p i rekonstrukci sokolovny došlo i ke vzniku odvod ovací stavby na
pozemku par. . 759/2. Je nutné proto stavbu co nejd íve legalizovat podle p íslušného zákona.
Dal možnost p ítomným sd lit své stanovisko.
Návrh usnesení . 45/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Nabytí nemovité v ci dle § 85 zákona . 128/2000
Sb., o obcích na pozemku par. . 759/2 – stavba odvodn ní pozemku
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 45/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Nabytí nemovité v ci dle § 85 zákona . 128/2000
Sb., o obcích na pozemku par. . 759/2 – stavba odvodn ní pozemku

11.3. Projednání podmínek prodeje p edzahrádek
Pan Mikmek ekl, že posledním bodem oficiálního programu je projednání prodeje
p edzahrádek. Tento bod je do zasedání uveden zám rn z d vodu vysokého po tu žádostí o
odkoupení p edzahrádek p ed RD ve Slatinicích a Lípách. Vedení OÚ tento bod projednávalo
s celým zastupitelstvem na pracovní sch zce 21.2. 2011.
Hlavními aspekty rozhodujícími o prodeji bude existence inž. sítí na pozemku p edzahrádky.
Další možnou podmínkou by mohl být zákaz oplocování nov nabitých p edzahrádek tak, aby
nebyl narušován ráz ve ejného prostoru u p edzahrádek, které oplocení mají již dlouhodob .
Odstran ní obec nebude požadovat, je však spíše naklon na ešení p edzahrádek bez oplocení.
11.4. Dotace pro SDH Slatinice a Lípy
Pan Havlí ek ekl, že na poslední sch zi hasi z Líp bylo požádáno o zajišt ní dotace na
rekonstrukci a generální opravu st íka ky. Rovn ž i ve Slatinicích je hasi ská st íka ka
v havarijním stavu. Byla tedy podána žádost o dotaci z Programu pro obnovu venkova.
Pan Havlí ek požádal pana Valentu o vysv tlení ve v ci hasi ského auta ve Slatinicích.
Pan Valenta odpov d l, že k této v ci není t eba nic vysv tlovat.
Paní Braunerová sd lila, že hasi i opravovali auto v domn ní, že je darované – na základ
darovací smlouvy. Následn zjistili, že se nejedná o darovací smlouvu, ale o smlouvu o
výp j ce, která navíc platila pouze jeden den.
Pan Valenta reagoval, že se jedná o obchodní smlouvu – smlouvu o výp j ce. Pokud chce
jedna strana n jakou zm nu, m la by druhou stranu oficiáln požádat. Navíc auto je v majetku
firmy.
Pan Mikmek se ješt vrátil k provedenému auditu. P islíbil, že bude spole n s dalšími
záležitostmi zve ejn n v Ob asníku, který by m l vyjít do konce b ezna.
Pan Tome ek informoval p ítomné o z ízení komise pro životní prost edí, která posuzuje
zele v obci a vy izuje žádosti o kácení d evin. Dále informoval o stavu lip u h bitova a o
sou asném kácení d evin v obci. Na záv r vyzdvihl práci pana Havlí ka ve v ci sm ny
pozemk u h išt v Lípách.
Pan Šolc požádal pana Vymazala o informaci, jak je to s bezpe nostními prvkami v obci Lípy.
Jedná se p edevším o radar, který byl projednáván i na p edchozích zasedáních. Dále pan Petr
Šolc požádal pana Vymazala o vysv tlení ve v ci prodloužení sítí k RD v Lípách.
Pan Vymazal ekl, že na radar je p islíbena finan ní ástka od pana Sitára a od firmy John
Crane (5-10.000,- K ). Další možní sponzo i se dosud nevyjád ili.
K prodloužení inž. sítí podal vysv tlení, že když se d lala kanalizace II. etapa, bylo již vydáno
stavební povolení na stavbu nových RD. Tehdejší zastupitelstvo schválilo vým nu staré
kanalizace za novou s tím, že se ud lá i druhá strana. Pak ale došlo ke zm n vedení, pan
Jaroslav Šolc ekl, že by tuto akci mohl n kdo napadnout, takže se ud lá III. etapa. Obec
zaplatila projekt na kanalizaci, stavebníci zaplatili projekt na plyn a vodu. Bezúsp šn se 2x
žádalo o dotace a celá záležitost se již musela ešit. P vodn se plánovaly protlaky, ale
muselo by dojít k rozbití chodníku. Na to nebylo ze strany obce p istoupeno. Prob hlo n kolik
pracovních sch zek. Vzhledem k hloubce kanalizace bylo nutné, aby celou v c provedla
odborná firma.Pan Žouželka tedy sjednal firmu pana Polá ka. O finan ní ástce se
nehovo ilo.

Výkop provedla firma pana Navrátila. Tyto práce si vyžádaly nejv tší ástku. Chyba byla
v tom, že nebyla dop edu sjednaná cena za výkop. Navíc stavebníci dali dohromady ástku
60.000, která byla p edána panu Polá kovi na stavební materiál.
V sou asné dob je v provozu vodovod a kanalizace. Plynovod dosud ne.
K v ci podal vysv tlení i pan Mikmek, který uvedl, že se v bec ne ešilo to, že sít jsou
uloženy v pozemku Správy silnic Olomouckého kraje. Je nutné z ídit v cné b emeno,
vypracovat geometrický plán. Až po schválení na správ silnic bude možné postoupit
plynovod firm RWE, která ho odkoupí.
Pan Ambros podotkl, že celá akce m la stát podstatn mén .
Pan Snášel upozornil na zhoršení dopravy v obci Lípy, kdy idi i nedodržují danou rychlost
jízdy. Pan Páleník podotkl, že tuto záležitost nevy eší obec, ale m la by ešit policie. Dále
ekl, že sm rem od Kaple do Líp se rozší ily chodníky a zúžila vozovka a že to nebylo vhodné
ešení.
Pan Bát k se dotázal, zda je na kanalizaci v Lípách záru ní doba. Upozornil na nerovnosti
vozovky v ulici u potoka, které jsou d sledkem špatn provedené kanalizace. Dále se dotázal,
kdy bude dokon ený na erno postavený chodník p es Lípy – po obou stranách. Upozornil, že
je má znemožn ný vjezd do garáže, nebo p vodní zešikmené obrubníky byly nahrazeny
rovnými. V ásti obce byly nové obrubníky zabroušeny, u jeho garáže ne. Dále se obrátil na
pana Šolce, a se zeptá pana Jaroslava Šolce, pro znemožnil p vodní dotaci na kanalizaci.
Dle vyjád ení pana Bá ka nová kanalizace nestála 10 mil. K , ale nejmén 50 mil, protože on
sám za p l metru kanaliza ní p ípojky zaplatil 7 tisíc K .
Dále se pozastavil nad firmou, která p ípojky k jednotlivým dom m d lala – práce nekvalitní
a p edražená. Pan Šolc reagoval slovy, že firmu, která bude p ípojky d lat si mohl každý
vybrat sám a že se jednalo pouze o vztah mezi majitelem RD a firmou. Pan Bát k odpov d l,
že firmu, která bude p ípojky d lat vybrala obec.
Pan Snášel potvrdil, že kanalizace byla provedena nekvalitn , p estože pracovníky provád jící
firmy upozor oval na chyby a nedostatky.
Paní Burešová, pan Páleník a pan Zaoral st ídav upozor ovali na špatn zhotovený chodník,
kdy obrubníky jsou p íliš vysoké. Pan Zaoral upozornil, že na nov vybudované silnici je
nedostatek jímek, které by pohlcovaly p ívalovou vodu.
Pan Páleník se vrátil k otázce prodeje p edzahrádek, kdy navrhl, aby obce prodala pozemky
zájemc m za symbolickou cenu. Pan Havlí ek upozornil, že pokud jsou v pozemku
p edzahrádek uloženy inženýrské sít , obec k prodeji t chto pozemk nem že p istoupit. Pan
Štencl navrhl, aby se p edzahrádky ešily formou pronájmu.
Pan Ambros upozornil, že již vypracování geometrických plán na tyto pozemky stojí nemalé
peníze.
Vzhledem k tomu, že se nikdo další do diskuse nep ihlásil, pan Ambros zasedání v 20,13 hod.
ukon il.
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2) Vyhláška o dni a míst konání ve ejného zasedání zastupitelstva obce
3) Návrh rozpo tu roku 2011

Zapisovatel:

Vladimíra Hrubá

Ov ovatelé:

Ing. Antonín Duda

podpis:

Pavel Strouhal

podpis:

Starosta:

Ji í Ambros:

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ond ej Mikmek

podpis:

Usnesení z ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
3. zasedání dne 24.2.2011 – kulturní d m Lípy

Usnesení . 28/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice ve zn ní:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o innosti rady
3. Hospoda ení obce
4. Schválení rozpo tu pro rok 2011
5. Schválení žádosti o poskytnutí p ísp vku na Opravu podlahy kulturního domu
v Lípách.
6. Územní plán obce Slatinice
7. P evody nemovitostí
7.1. - Schválení kupní smlouvy na ½ pozemku parc. . 854 (H išt Lípy)
7.2. - Schválení zám ru sm ny pozemk par. . 303/16
7.3. - Schválení zám ru sm ny pozemk parc. . 485/3,
parc. .485/35,parc. . 485/37 a parc. . 485/38
8. Schválení smluv a dotací s místními spolky a organizacemi.
9. Schválení Obecn závazné vyhlášky . 1/2011,o místním poplatku ze ps .
10. Schválení navýšení prokazatelné ztráty za osobní dopravu na 274 200,- za rok
2011 spole nosti VEOLIA Transport a.s.
11. R zné
11.1. Schválení ponechání hospodá ského výsledku ve výši 459,40 p ísp.
org. ZŠ a MŠ Slatinice
11.2. Nabytí nemovité v ci dle § 85 zákona . 128/2000 Sb., o obcích na
pozemku par. . 759/2 – stavba odvodn ní pozemku (školní h išt pod
sokolovnou)
11.3. Projednání prodeje p edzahrádek
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 29/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na v domí zprávu o innosti rady Obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 1 Zdržel se 0.
Usnesení . 30/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na v domí zprávu o hospoda ení Obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.

Usnesení . 31/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje rozpo et obce pro rok 2011 takto:

celkové p íjmy rozpo tu ve výši
financování ve výši
celkové zdroje ve výši
b žné výdaje ve výši
kapitálové výdaje ve výši

20.376.428,- K
1.168.000,- K
21.544.428,- K
14.059.496,- K
7.484.932,- K

celkové výdaje rozpo tu ve výši 21.544.428,- K
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 32/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele rozpo tu dle tabulky v ásti
materiálu „Návrh rozpo tu“
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 33/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích poskytnutí dotací, pen žitých a v cných dar dle návrhu rozpo tu na rok 2011 v
té výši a t m fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové ásti tohoto
materiálu.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 34/3:
Zastupitelstvo obce pov uje radu obce schvalováním rozpo tových opat ení dle § 16
odstavce 3b zákona 250/2000 Sb. o rozpo tových pravidlech (tj. p edevším použití
nových, rozpo tem nep edvídaných p íjm k úhrad nových, rozpo tem
nep edvídaných výdaj , ímž se zvýší celkový objem rozpo tu).
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 35/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje žádost o poskytnutí p ísp vku v rámci Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2011 na „Opravu podlahy kulturního domu
v Lípách“.

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.

Usnesení . 36/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na v domí zprávu o stavu po ízení ÚP obce.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 1 Zdržel se 3.
Usnesení . 37/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje kupní smlouvu na ½ pozemku parc. . 854 (H išt
Lípy)
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 38/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zám r sm ny pozemk par. . 303/16
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 39/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zám r sm ny pozemk parc. . 485/3,
parc. .485/35,parc. . 485/37 a parc. . 485/38
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 40/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje následující dotace a p ísp vky:
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Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 1.
Usnesení . 41/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o poskytnutí p ísp vku SK Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 1.
Usnesení . 42/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Obecn závaznou vyhlášku . 1/2011, o místním
poplatku ze ps .
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 43/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje navýšení prokazatelné ztráty za osobní dopravu
na 274 200,- za rok 2011 spole nosti VEOLIA Transport a.s.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 44/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje ponechání hospodá ského výsledku ve výši
459,40 K p ísp vkové organizaci ZŠ a MŠ Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 45/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Nabytí nemovité v ci dle § 85 zákona . 128/2000
Sb., o obcích na pozemku par. . 759/2 – stavba odvodn ní pozemku
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 0.

Zápis vypracovala: Vladimíra Hrubá
Ov ovatelé zápisu:
Ing. Antonín Duda…………………….

Pavel Strouhal…………………….

místostarosta obce:
Bc. Ond ej Mikmek…………………..

starosta obce:
Ji í Ambros:……………………….

