Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo ve tvrtek 23.6.2011 od 18,00 hod. – zasedací místnost OÚ Slatinice
P ítomno: 12 zastupitel (viz. prezen ní listina)
Omluveni: 3 zastupitelé
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. 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.
Z prezen ní listiny p ítomných len zastupitelstva konstatoval, že je p ítomno 12 len
zastupitelstva (z celkového po tu 15-ti všech len zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné podle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Ov ovateli zápisu byli ur eni pan Pavel Strouhal a paní Mgr. Zde ka Braunerová.
Zápisem byla pov ena paní Vladimíra Hrubá.
Do návrhové komise byli ur eni pan Mgr. M. Dvo ák a pan Ing. P. Tome ek
Pan Ambros prohlásil, že jak je již tradicí, bude se hlasovat o každém bodu programu
zasedání zvláš a konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl po projednání ob ma
ov ovateli podepsán a je tedy pokládán za schválený.
Poté 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. Schválení ZÁV RE NÉHO Ú TU OBCE SLATINICE.
4. Schválení dotace na REKONSTRUKCI OV SLATINICE z Fondu na
podporu výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury na území
Olomouckého kraje.
5. Sm nná smlouva s p. Hladným.
6. Schválení návrhu zm ny jednacího adu zastupitelstva Obce Slatinice
7. Diskuse, r zné

P ed hlasováním byla dána možnost vyjád it se k navrhovanému programu p ítomným
zastupitel m a ob an m. P ipomínka nebyla vznesena.

Návrh usnesení . 53/5:
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve zn ní:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o innosti rady.
3. Schválení ZÁV RE NÉHO Ú TU OBCE SLATINICE.
4. Schválení dotace na REKONSTRUKCI OV SLATINICE z Fondu na podporu
výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury na území Olomouckého kraje.
5. Sm nná smlouva s p. Hladným.
6. Schválení návrhu zm ny jednacího adu zastupitelstva Obce Slatinice
7. Diskuse, r zné
Výsledek hlasování: Pro12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení . 53/5
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje program zasedáníZO Slatinice ve zn ní:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o innosti rady.
3. Schválení ZÁV RE NÉHO Ú TU OBCE SLATINICE.
4. Schválení dotace na REKONSTRUKCI OV SLATINICE z Fondu na
podporu výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury na území
Olomouckého kraje.
5. Sm nná smlouva s p. Hladným.
6. Schválení návrhu zm ny jednacího adu zastupitelstva Obce Slatinice
7. Diskuse, r zné
Bod .1 – Kontrola usnesení
Starosta obce informoval p ítomné o p ijatých usneseních z minulých zasedání.
Usnesení . 48/4:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje sm nnou smlouvu se ZD Senice na Hané. Obec
touto smlouvou sm ní pozemek par. . 303/16 kat. ú. Slatinice na Hané ve svém
vlastnictví za polovinu pozemku par. . 854 kat. ú. Slatinky ve vlastnictví ZD Senice na
Hané. Zastupitelstvo obce Slatinice pov uje starostu pana Ji ího Ambrose podepsáním
této smlouvy.
Smlouva byla podepsána a obec je již vlastníkem uvedeného pozemku.
Usnesení . 49/4:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na v domí smlouvu o výp j ce s MAS Regionem
Haná na pozemky par. . 655/14 a 143 kat. ú. Slatinice na Hané.
Smlouva již byla podepsána a projekt se nyní p ipravuje na realizaci, která se plánuje v roce
2012.
Usnesení . 50/4:
Zastupitelstvo obce Slatinice pov uje starostu p. Ji ího Ambrose podpisem smlouvy
o p j ce MAS Regionu Haná do maximální výše 1 100 000,-.

I tato smlouva je již podepsána a projekt tedy b ží dál.
Bod . 2 – Zpráva o innosti rady
Starosta obce sd lil p ítomným, že Rada obce Slatinice zasedá každý m síc. To znamená, že
do dnešního dne prob hlo již p t oficiálních zasedání. 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.
Zasedání rady 28.4. 2011
87/6 Rada schvaluje smlouvu o výp j ce pozemk s MAS Regionem Haná .1/2011.
88/6 Rada schvaluje proplacení cestovného od 1.1. 2011.
Zasedání rady 19.5. 2011
89/7 Rada obce schválila Smlouvu o smlouv budoucí o z ízení v cného b emene akce
“Slatinice, pr m. zóna, SMP Net nové NNK”.
90/7 Rada obce schválila termín a program ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
( tvrtek 23. ervna 2011 v 18.00 hod na Obecním ú ad ve Slatinicích).
91/7 Rada obce bere na v domí stanovisko DI Olomouc k úprav dopravního zna ení na
silnici II./ 449 a autobusové to n u lázní Slatinice.
92/7 Rada obce bere na v domí informace o probíhajících pracích na ve ejném osv tlení ve
Slatinicích.
93/7 Rada obce bere na v domí informace (od p. S. Havlí ka) k probíhající rekonstrukci
podlahy na kulturním dom v Lípách .
94/7 Rada obce bere na v domí informace (od p. O. Mikmeka) o Skateparku a h išti pod
farou a akci "h išt Lípy".
95/7 Rada obce nedoporu uje nabídku odkoupení pozemku parc. . 615/75 a 615/59 v kat. úz.
Slatinice na Hané.
96/7 Rada obce pov uje starostu obce J. Ambrose p ípravou žádosti o dotaci na OPŽP na
akci "Revitalizace d evin Slatinice, Lípy".
97/7 Rada obce schvaluje a doporu uje schválit Zastupitelstvem obce Slatinice dotaci
z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury na území
Olomouckého kraje na rekonstrukci OV Slatinice.
98/7 Rada obce p ipraví návrh zm ny jednacího ádu Zastupitelstva obce a úpravu po tu
len školské rady z 9 len na 6 len .
99/7 Rada obce byla seznámena o dotaci SDH Slatinice a SDH Lípy od Olomouckého kraje.

100/7 Rada obce projednala návrh jednosm rného provozu v ulici "Chajdy".
Zasedání rady 6.6. 2011
101/8 Rada obce schválila rozpo tové opat ení obce Slatinice . 2.
102/8 Rada obce schválila ceník kopírování na OÚ Slatinice.
103/8 Rada obce vzala na v domí informace o projektu "kompostéry pro ob any "
z Mikroregionu Kosí sko.
104/8 Rada obce vzala na v domí žádost pana MUDr. Marka Gwozdziewicze, Ph.D.
o ponechání nov zabudované lampy, která byla zbudována v rozporu s projektovou
dokumentací VO "V Pískách" na parcele . 863 za podmínky 80% ú asti MUDr. Marka
Gwozdziewicze, Ph.D. na celkových nákladech a zajišt ní veškerého povolení ze strany
dot ených orgán státní správy. Rada obce k jednání pov uje p. J. Ambrose, starostu obce.
105/8 Rada obce vzala na v domí informace o koncepci "Ob asníku" obce Slatinice.
106/8 Rada obce pov ila JUDr. D. Zejdovou, aby informovala nájemníky bytového domu
o možnosti podílet se na opravách závad bytového domu.
107/8 Rada obce projednala jednotlivé body programu ve ejného zasedání Zastupitelstva
obce Slatinice, které se bude konat 23.6. 2011.
108/8 Rada obce byla seznámena s evalua ními dotazníky pro žáky a zam stnance ZŠ
Slatinice a pro rodi e žák ZŠ Slatinice.
109/8 Rada obce projednala dotaz paní Aleny Hamplové týkající se oprav chodníku v ulici
"Na Cikánce".
110/8 Rada obce byla seznámena s postupem OÚ ve v ci MUDr. Soviara – výzva k náhrad
škody. Rada obce pov ila jednáním starostu obce p. J. Ambrose.
Poté starosta obce informoval p ítomné o projektech, které se dokon ují nebo práv za ínají a
s t mi, které má vedení obce do budoucna v plánu.
Jako první zrekapituloval projekt rekonstrukce OV Slatinice.
Protože se jedná o velký projekt s náklady 18.888.416,40 K , uvedl v datech, jak celá akce
probíhala.
Pod minulým vedením obce:
Prosinec 2008 - zpracování technické a stavební dokumentace firmou Aqua Procon,
erven 2009 (10. – 25.6.) – povolení stavby od SÚ Lutín a Magistrátu m sta Olomouce,
zá í 2011 – p edání staveništ dodavateli (uzav ení smlouvy o zhotovení díla).

Pod novým vedením obce akce pokra ovala:
Listopad 2010 (23.11. 2010) – Žádost o evidenci akce a o poskytnutí státní finan ní podpory
„Rekonstrukce OV Slatinice“ z Ministerstva zem d lství R. Dotace pozd ji získána a iní
12.475.000,- K , tj. cca 80% celkových náklad .
Prosinec 2010 – rekonstrukce v plném proudu, 6.12. 2010 podána Žádost o evidenci akce
„Rekonstrukce OV Slatinice“ na Krajský ú ad Olomouckého kraje.
Leden, únor 2011 – rekonstrukce se dokon uje, 25.2. 2011 – podána Žádost o poskytnutí
ú elové dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury na
území Olomouckého kraje – pozd ji získána dotace 1. 599. 000,- K , což iní 10% náklad
rekonstrukce.
erven 2011 (9.6. 2011)- záv re ná kontrolní prohlídka a oficiální uvedení do zkušebního
provozu.
Celkové náklady:
celková cena díla: 18.888.416,40 K ,
k 31.5.2011 profinancována ástka:
- dotace MZE
12.475.000,- vlastní zdroje
3.118.000,úv r SOB
2.707.476,rozpo et obce
----------------------celkem
18.300.476,zbývá uhradit:

587.940,40 (DPH + technický dozor)

Pan Ambros dále sd lil p ítomným ob an m a zastupitel m, že pravd podobn v zá í bude
zájemc m umožn na prohlídka zrekonstruované OV.
Dále pan Ambros p ítomné ob any informoval o dalších akcích, které se zrealizovaly nebo
budou realizovat v nejbližší dob .
Pro išt ní a zkulturn ní stezky k „Pomníku letc m“
Na za átku roku 2011 za aly práce na pro išt ní a zkulturn ní stezky, která vede k Pomníku
letc m. Na této akci se podílela obec spole n s Lázn mi Slatinice. Stezka se p ipravovala jak
pro místní ob any, tak pro láze ské hosty, turisty a jiné návšt vníky. Práce na stezce byly
kv li špatné p ístupnosti velice náro né a zam stnanci obce spole n s p. Holcem vše zvládli
b hem jednoho m síce. Obec Slatinice uzav ela partnerskou smlouvu s Lázn mi Slatinice
a.s., která umožnila místním rodi m s d tmi zdarma navšt vovat bazén v budov Balnea.
Rekonstrukce Kulturního domu v Lípách
Z d vodu havarijního stavu podlahy se vedení obce rozhodlo p istoupit k její rekonstrukci a
požádat o dotaci z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA, z rozpo tu Olomouckého kraje.
Získali jsme 50% p ísp vek ve výši 470 000,- K . Celkové náklady projektu iní 940 000,K a jeho realizace se plánuje do konce roku 2011.
Skate park a multifunk ní h išt ve Slatinicích
Tento projekt, na kterém se podílí naše obec spole n s dalšími obcemi z MAS Regionu Haná
se týká vybudování skate parku u tréninkového h išt SK Slatinice a vybudování nové plochy

kluzišt pod farou. Celkové náklady projektu iní 4. 508. 160,- K . Obec by se na nich m la
podílet celkov 20% ú astí, to je 901 632,- K . Realizace se plánuje na rok 2012.
Posezení pod farou
Tento projekt navazuje na projekt nové plochy h išt , kluzišt pod farou. P jde o zast ešené
posezení s udírnou, herními prvky pro d ti a lavicemi kolem h išt . Zárove bude posezení
sloužit jako cyklozastávka a turistické odpo ívadlo.
Náklady projektu jsou 400. 000,- K bez DPH, z toho by dotace m la pokrýt 90% z nich. O
zmi ovanou dotaci obec žádá u MAS Regionu Haná. V sou asné dob je projekt již schválen
a je p islíbena dotace 360. 000,- K . Tento projekt by se m l realizovat v roce 2012.
Kompostéry na bioodpad
Již od prosince roku 2010 se p ipravuje dota ní akce Kompostéry na bioodpad. Jedná se o
projekt, na kterém se podílí obce Mikroregionu Kosí sko. Náklady spojené s p ípravou
projektu hradí mikroregion. V rámci akce by m ly být po ízeny kompostéry na biodpad pro
ob any, kte í o n projevili zájem, a který potvrdili podpisem souhlasu o umíst ní kompostéru
na svém pozemku. Dotace by m la init 90% náklad a po ízení kompostéru je tedy velice
výhodné. Ob an by svou 10% ú astí m l hradit cca 200,- až 400,- K .
Protipovod ová opat ení
Ve Slatinicích v minulých letech docházelo p i p ívalových deštích k problému v podob
vody s bahnem pronikajícím až do vesnice. Tyto jevy byly na r zných místech r zn
intenzivní. Vedení obce svolalo sch zku s projektantem a zástupcem ministerstva ŽP, aby
projednali možnosti ešení. Na tomto jednání byla vyhodnocena nejkriti t jší místa, u kterých
byl navržen zp sob ešení. V sou asné chvíli se zpracovává nabídka náklad technické a
projektové dokumentace.
Výsadba a revitalizace d evin v obci Slatinice, Lípy
Se vznikem Komise pro životní prost edí Slatinice (KŽP Slatinice) a nár stu po tu žádostí
místních obyvatel bylo zapo ato s kácením d evin na kat. území Slatinic. Jako absolutn
nevyhovující byly v naší obci ozna eny jehli nany, které rostou tak ka po celé obci. N které
další stromy jsou již ve špatném stavu a bylo tedy nutné za ít situaci ešit. Došlo ke kácení
strom , o které požádali ob ané. Na ja e 2011 se vedení obce rozhodlo nechat zpracovat
projekt do OPERA NÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROST EDÍ a podat žádost o dotaci na
výsadbu a revitalizaci d evin v obci Slatinice, Lípy. Tento projekt se však nebude týkat pouze
nové výsadby, ale také kácení nevyhovujících d evin a odstran ní pa ez . Vedení obce
spole n s KŽP Slatinice p ipravilo plán výsadby a kácení d evin a po oslovení t í projektant
byl vybrán podle jejich nabídek ten nejvhodn jší. V sou asné dob se tedy zpracovává žádost
do tohoto programu.
H išt Lípy
Hned po p íchodu nového vedení se 1. místostarosta - pan Havlí ek pustil do ešení situace
h išt v Lípách. Komunikace, která k n mu vede, není obecní a nep ipadá tedy v úvahu
možná rekonstrukce h išt a další rozvoj sportu a volno asových aktivit v Lípách. V sou asné
dob se již poda ilo sm nit pozemek, který je vedle h išt , se ZD Senice na Hané, a
od druhého spolumajitele jeho ást odkoupit. Je tedy prostor k dalšímu rozší ení h išt a
získání komunikace k n mu. Nyní prob hne zam ení cesty. Po dokon ení majetkoprávních
vztah se plánuje p íprava projektu na rekonstrukci a vybudování nového h išt .

Další plánované projekty, na kterých se pracuje:
–

rekonstrukce vodojemu a vodních zdroj Slatinice

-

cyklostezka Slatinice – Lutín,
dokon ení kanalizace v obci Slatinice
využití volných prostor Lichtenštejnského dvorce
vytvo ení dalších míst pro sb r t íd ného odpadu
oprava a rekonstrukce budov školy a školky.
rozvod NN Lípy, Chajdy

Pan Ambros dal p ítomným možnost sd lit své stanovisko a p ípadné dotazy.
Návrh na usnesení 54/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na v domí zprávu o innosti Rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 54/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na v domí zprávu o innosti Rady obce Slatinice.
Poté pan Ambros p edal slovo Ing. Mišákovi, který p e etl komentá k hospoda ení obce
Slatinice k 31.5.2011 a komentá k záv re nému ú tu obce Slatinice.
Hospoda ení obce
K 31.5.2011 se hospoda ilo na základ schváleného rozpo tu, který byl na rok 2011sestaven
jako vyrovnaný ve výši 21.544.428,- K . Plánované p íjmy tvo í 20.376.428,- K , výdaje
21.544.428,- K a ástka 1.168.000,- K je zapojena do rozpo tu p íjm prost ednictvím tzv.
financování. Rozpo et vychází z reálných zdrojových možností - tzn.z da ových p íjm ,
neda ových p íjm a dotací. Mezi da ové p íjmy pat í ást z celostátního výnosu dan
z p idané hodnoty, dan z p íjm fyzických osob a dan z p íjm právnických osob, které jsou
rozd lovány na jednotlivé obce a m sta celostátním podílem a koeficientem, který je dán
po tem obyvatel. Výnos dan z nemovitostí na území obce je plným p íjmem obce. Mezi
neda ové p íjmy pat í p íjmy z vlastní innosti jako p íjmy z prodeje a pronájmu pozemk ,
nemovitostí a poskytování služeb. Dotace do schváleného rozpo tu je p ípustné zahrnout
pouze tehdy, pokud jsou rozpo tované ve výdajích ve schváleném státním rozpo tu.
Da ové p íjmy:
Neda ové p íjmy:
Transfery:

13.593.460,- K
4.372.625,- K
2.410.343,- K

Na stran výdaj je z celkové ástky rozpo tu vy len no na kapitálové výdaje cca 7 mil. K ,
kde se ve v tšin p ípad jednalo o již rozpracované nebo neuhrazené akce, které nebylo
možno zm nit nap . prodloužení vodovodu, kanalizace a plynovodu Lípy 1.097.591,- K ,
vybavení sokolovny ná adím 107.000,- K , rekonstrukce OV vlastní zdroje 3.118.000,- K ,
rekonstrukce OV dotace 1.060.000,- K , d tská h išt vlastní zdroje 676.224,- K , rozvoj
podnikání v obci 300.000,- K , z nov navržených akcí se jedná p edevším o prodloužení
osv tlení mezi obcemi 468.517,- K , zm nu územního plánu 117.600,- K , rekonstrukci
kulturního domu v Lípách 470.000,- K , na transfery – p ísp vky, pen žité a v cné dary
3.266.890,- K , energie - voda, plyn, elekt ina 1.154.000,- K , da z p íjm právnických osob

1.083.380,- K , b žné výdaje (opravy, PHM, služby, materiál, atd.) 8.625.226,- K .
Na stran p íjm se hospoda ilo na 56,73% 12.377 tis. K , na stran výdaj 60,81% 15.060
tis. K . Z statek na bankovních ú tech 159 tis. K a v pokladn 31 tis. K .
P íjmy:
Da ové
Neda ové
Kapitálové
Transfery
Celkem:

5.746 tis. K
3.882 tis. K
0
2.749 tis. K
12.377 tis. K

Výdaje:
B žné
Kapitálové
Celkem:

7.079 tis. K
7.981 tis. K
15.060 tis. K

P ísp vkové organizaci ZŠ a MŠ Slatinice byl poskytnut p ísp vek ve výši 1.214.000,- K .
Pohledávky za místní poplatky evidujeme ve výši 232 tis. K .
Pohledávky ostatní (nájmy, vydané faktury) evidujeme ve výši 185 tis. K .
Závazky evidujeme v celkové výši 1.171 tis. K z toho: investi ní ve výši 794 tis.K .
Jedná se p edevším o faktury na rekonstrukci OV a zam ení vodovodu a kanalizace,
neinvesti ní ve výši 377 tis. K , u kterých se jedná zejména o pln ní za zpracování mzdové
agendy, telekomunika ní služby, odvoz komunálního odpadu, elekt inu, plyn a další.
Bankovní úv ry a p j ky
V m síci lednu byla uzav ena smlouva o kontokorentním úv ru k b žnému ú tu ve výši
1.500.000,- K za ú elem p eklenutí asového nesouladu mezi tvorbou a pot ebou finan ních
zdroj provozního charakteru v ásti b žného rozpo tu schváleného na rok 2011. V m síci
kv tnu byla z tohoto kontokorentu p j ena ástka 97 tis.K . Hypote ní bance zbývá splatit
4.671 tis. K za p j ku, kterou nám banka poskytla v roce 2001 na rekonstrukce 16-ti
bytových jednotek. Tato p j ka bude splácena do roku 2021 budoucími vlastníky byt .
V b eznu byl uzav en s SOB ú elový úv r na rekonstrukci OV ve výši 3.118 tis. K , který
se bude splácet 12 m síc po ínaje m sícem ervencem ve výši 222 tis. K .
Vývoj stavu finan ních prost edk obce:
Ke dni
Pohledávky
Závazky
Bankovní ú ty
Pokladna
Úv r HB
Úv r SOB
kontokorent

SU
311;315
321
231;236
261
451
281
281

30.10.2010
255.766,70
224.695,1.191.578,83
43.256,4.840.968,10
1.333.333,31
0

31.12.2010
197.397,20
5.729.603,16
134.894,63
0
4.784.637,50
0
366.937,10

31.5.2011
416.801,70
1.171.015,73
159.306,48
31.863,4.671.556,60
3.118.000,97.427,65

poznámka
Krátkodobé
Krátkodobé
dlouhodobý
krátkodobý
krátkodobý

Komentá k záv re nému ú tu za rok 2010
Obec Slatinice zpracovala záv re ný ú et za rok 2010 dle § 17 zákona 250/2000 Sb. o
rozpo tových pravidlech územních rozpo t . Obsahuje údaje o pln ní rozpo tu p íjm a
výdaj v len ní podle rozpo tové skladby a další údaje finan ního hospoda ení obce a
z ízené p ísp vkové organizace. Sou ástí je vyú tování finan ních vztah a zpráva o výsledku
p ezkoumání hospoda ení za rok 2010.
Návrh záv re ného ú tu byl zve ejn n na ú ední desce a webových stránkách obce.
Kompletní zpracování záv re ného ú tu v etn povinných p íloh je k dispozici k nahlédnutí
v kancelá i OÚ.
Obec Slatinice za rok 2010 hospoda ila dle schváleného rozpo tu na stran p íjm na 99,67 %
(66.998 tis.) a na stran výdaj na 90,16% (58.528 tis.). Z statek finan ních prost edk na
ú tech k 31.12.2010 inil 134 tis. K . Závazky ke konci roku byly evidovány ve výši 5.730
tis. K , pohledávky ve výši 198 tis. K .
Bylo provedeno 8 rozpo tových opat ení.
Obec obdržela v roce 2010 dotaci ve výši 11.392,- K pro hasi e, na volby 75.938,- K ,
výsadbu a obnovu remíz ve výši 331.408,- K , na obnovu ve ejného prostranství v Lípách ve
výši 418.915,- K ,na doprovodnou zele vodního a mok adního biocentra ve výši 1.849.511,K , na rekonstrukci OV ve výši 11.415.000,- a na aktivní politiku zam stnanosti.
Základní škola a Mate ská škola Slatinice hospoda ila v roce 2010 s kladným hospodá ským
výsledkem a to v hlavní innosti ve výši 459,40 K , na provoz obdržela dotaci od obce ve
výši 2.617.142,- K .
Ostatním subjekt m jako je Region Haná, Svaz m st a obcí, Spolek pro obnovu venkova
apod. byla poskytnuta dotace a p ísp vky ve výši 261.804,- K .
Ze 7 mil. p j ky, kterou má obec od roku 2001 zbývá splácet 4.784 tis. K . Tato p j ka je
splácena budoucími vlastníky byt a potrvá do roku 2021.
Pro provedení inventarizace za rok 2010 byly vytvo eny pot ebné organiza ní p edpoklady
jako je vydání metodických pokyn , vyhotovení inventárních soupis , souhrn inventarizace
a zápisu o provedené inventarizace. Na všech úsecích innosti obecního ú adu byly provedeny
fyzické kontroly a lenové komisí potvrdili podpisem správnosti údaj v inventariza ních
zápisech.
P ezkoumání hospoda ení obce bylo provedeno ve dnech 2.2.2011;31.3.2011-6.4.2011
auditorskou a ú etní kancelá í Ing. Johany Otrubové (auditor . osv. 2075)
P i p ezkoumání hospoda ení za rok 2010 nebyly zjišt ny chyby a nedostatky.
P ed hlasováním byla dána možnost p ítomným sd lit své stanovisko a vznést p ípadné
dotazy.
Návrh na usnesení . 55/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Záv re ný ú et obce Slatinice bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 55/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Záv re ný ú et obce Slatinice bez výhrad.
Bod . 4 - Schválení p ijetí dotace na „Rekonstrukci OV Slatinice“ z Fondu na
podporu výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury na území Olomouckého
kraje.

Pan Ambros informoval p ítomné o dotaci z rozpo tu Olomouckého kraje na rekonstrukci
OV Slatinice ve výši 1 599 000,- K . P ijetí této dotace musí schválit zastupitelstvo obce.
P ed hlasováním dal možnost p ítomným sd lit své stanovisko.
Návrh na usnesení . 56/5:
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje p ijetí dotace na REKONSTRUKCI OV
SLATINICE z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury na
území Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 56/5:
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje p ijetí dotace na REKONSTRUKCI OV
SLATINICE z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury
na území Olomouckého kraje.
Bod .5 - Sm nná smlouva s p. Hladným.
Pan Ambros vysv tlil p ítomným, že se jedná o sm nu pozemk v oblasti za dvorcem, o které
již bylo jednáno i na p edchozím zasedání zastupitelstva. Obec sm nou získá pozemky pro
p ípadnou výstavbu RD.
P ed hlasováním dal možnost p ítomným sd lit své stanovisko.
Návrh na usnesení . 57/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje sm nnou smlouvu na sm nu pozemk parc. .
485/35, parc . . 485/37, parc. . 485/38 a ásti pozemku parc. . 485/3 o celkové vým e
6876 m2 v majetku obce Slatinice, za ásti pozemk parc. . 485/41 a parc. . 485/46 o
celkové vým e 6876 m2 v majetku pana Mgr. Marka Hladného. Dále pak ZO Slatinice
pov uje starostu obce Slatinice pana Ji ího Ambrose podepsáním sm nné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 57/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje sm nnou smlouvu na sm nu pozemk parc. .
485/35, parc . . 485/37, parc. . 485/38 a ásti pozemku parc. . 485/3 o celkové vým e
6876 m2 v majetku obce Slatinice, za ásti pozemk parc. . 485/41 a parc. . 485/46 o
celkové vým e 6876 m2 v majetku pana Mgr. Marka Hladného. Dále pak ZO Slatinice
pov uje starostu obce Slatinice pana Ji ího Ambrose podepsáním sm nné smlouvy.
Bod . 6 - Schválení návrhu zm ny jednacího ádu Zastupitelstva obce Slatinice
Pan Ambros p ítomným sd lil, že v jednacím ádu Zastupitelstva obce Slatinice byly
kontrolním výborem nalezeny nedostatky, které je nutné odstranit. Jedná se o nedostatky
v kapitole 10. v bod 3 a v kapitole 13. v bod 4.

P vodn :
Kapitola 10. - Dotazy len zastupitelstva obce
(3) Na dotazy ob an odpovídá starosta, nebo p edsedající.
Nov :
Kapitola 10. – Dotazy len zastupitelstva
(3) Na dotazy ob an odpovídá starosta, p edsedající, nebo jimi pov ená osoba.
P vodn :
Kapitola 13. - Organiza n technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce
(4) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce podepisuje starosta nebo místostarosta a ur ení
ov ovatelé. Zápis, který je nutno po ídit do 7 dn po skon ení zasedání, musí být uložen na
obecním ú adu k nahlédnutí. Po uplynutí 5-ti let je archivován na obecním ú ad . Zápis ze
zasedání zastupitelstva se zve ej uje i zp sobem umož ujícím dálkový p istup - tj. na
internetových stránkách obce.
Nov :
Kapitola 13. - Organiza n technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce
(4) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce podepisuje starosta nebo místostarosta a ur ení
ov ovatelé. Zápis, který je nutno po ídit do 10 dn po skon ení zasedání, musí být uložen na
obecním ú adu k nahlédnutí. Po uplynutí 5-ti let je archivován na obecním ú ad . Zápis ze
zasedání zastupitelstva se zve ej uje i zp sobem umož ujícím dálkový p istup - tj. na
internetových stránkách obce.
Pan Ambros dal p ed hlasováním možnost p ítomným sd lit své stanovisko.
Návrh usnesení . 58/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zm nu Jednacího ádu Zastupitelstva obce Slatinice
v kapitole 10. v bod 3. ve zn ní: „Na dotazy ob an odpovídá starosta, p edsedající nebo
jimi pov ená osoba.“ Dále pak v kapitole 13. v bod 4. ve zn ní: „Zápis ze zasedání
zastupitelstva obce podepisuje starosta nebo místostarosta a ur ení ov ovatelé. Zápis, který
je nutno po ídit do 10 dn po skon ení zasedání, musí být uložen na obecním ú adu k
nahlédnutí. Po uplynutí 5-ti let je archivován na obecním ú ad . Zápis ze zasedání
zastupitelstva se zve ej uje i zp sobem umož ujícím dálkový p istup - tj. na internetových
stránkách obce.“
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 58/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zm nu Jednacího ádu Zastupitelstva obce
Slatinice v kapitole 10. v bod 3. ve zn ní: „Na dotazy ob an odpovídá starosta,
p edsedající nebo jimi pov ená osoba.“ Dále pak v kapitole 13. v bod 4. ve zn ní:
„Zápis ze zasedání zastupitelstva obce podepisuje starosta nebo místostarosta a ur ení
ov ovatelé. Zápis, který je nutno po ídit do 10 dn po skon ení zasedání, musí být
uložen na obecním ú adu k nahlédnutí. Po uplynutí 5-ti let je archivován na obecním
ú ad . Zápis ze zasedání zastupitelstva se zve ej uje i zp sobem umož ujícím dálkový
p istup - tj. na internetových stránkách obce.“

Bod .7 - Diskuse, r zné
7.1. Zm na po tu len školské rady
Pan Ambros p ítomným sd lil, že školská rada je orgán p sobící p i ZŠ a MŠ Slatinice a je
tvo en ze zástupc obce, rodi žák a zástupc ZŠ. V sou asné dob má dev t len . Takový
po et je podle vedení obce v závislosti na velikost školy p íliš velký a vedení obce doporu uje
snížit po et len školské rady na šest - to je dva z každého sektoru. O snížení po tu len
bylo diskutováno se stávající radou a ta s tímto krokem souhlasí.
P ed hlasováním dal starosta obce možnost p ítomným sd lit své stanovisko.
Návrh na usnesení . 59/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice jako z izovatel ZŠ a MŠ Slatinice m ní po et len Školské
rady p i ZŠ a MŠ Slatinice z devíti na šest.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení . 59/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice jako z izovatel ZŠ a MŠ Slatinice m ní po et len Školské
rady p i ZŠ a MŠ Slatinice z devíti na šest.
7.2. Bytový d m u h išt
Pan Ambros informoval p ítomné ob any a zastupitele, že v souvislosti s instalací patního
vodom ru k datu 30.6. 2011 obec vyzve uživatele byt k podpisu nové smlouvy o dodávce
vody.
K tématu se p ihlásila zastupitelka p. Zejdová, která poukázala na p ekro ení limitu tvrdosti
pitné vody a doporu ila instalování magnetického za ízení na úpravu vody.
P ipomenula nutnost oprav na bytovém dom a zeptala se, zda by nebyla možnost
p ed asného odkupu byt do osobního vlastnictví. Pan Ambros odpov d l, že zjistí, zda by to
bylo možné.
JUDr. D. Zejdová se dále se dotázala, jakým zp sobem bude provedena náhradní výsadba
zelen za pokácené d eviny v obci. Nedoporu uje listnaté d eviny, nebo s tímto souvisí v tší
údržba – hrabání listí apod..
Na dotaz odpov d l Ing. Tome ek, který sd lil, že tuto situaci by m l ešit práv nový projekt
revitalizace d evin v naší obci. Nevhodné jehli nany by m ly být nahrazovány vhodn jšími
d evinami – nap .šlecht nými druhy t ešní a hrušní.
Ing. Tome ek se dále zeptal na výsledek zprávy ohledn stavu lípy u h bitova a zda by mu
tato zpráva nebyla dána k nahlédnutí. Pan Ambros odpov d l, že lípa je ve velmi špatném
stavu a dle vyjád ení RNDr. Vágnerové z Agentury ochrany krajiny a p írody R by m la být
do jednoho m síce pokácena. Doktorka Vágnerová doporu uje nechat torzo kmene a vedle
vysadit lípu novou.
Zastupitelé J. Starosta a M. Sedlák se postupn dotázali, zda by nebylo vhodn jší odstranit
lípu celou a nenechávat na míst pouze torzo. Pan Mikmek odpov d l, že ponechání torza je
pouze doporu ení doktorky Vágnerové, kone ný zp sob ešení z stává na nás. Nutností však
je odstran ní nemocného stromu a bude provedeno za átkem ervence odbornou firmou.
Pan Tome ek se dále dotázal, zda je již zpracován audit lesa a zda by mohl dostat výsledky.

Pan Mikmek odpov d l, že do konce ervence by se m l audit zpracovat administrativn a
pak by m l prob hnout p ímo v lese.
Dále se pan Tome ek zeptal, zda se eší pozemky pod chatami v lese. Na otázku odpov d li
pan Ambros a pan Mikmek, kdy sd lili, že o tomto se jedná na MmOl s Ing. ížkem a bude
nutností pozemky pod chatami vyjmout z lesního fondu, což bude asov i finan n náro né.
Na další otázku pana Ing. Tome ka ohledn smlouvy s firmou Presbeton odpov d l pan
Mikmek, že prob hlo jednání s panem Spurným a v další fázi chce vedení obce spole n
s JUDr. Zejdovou p ipravit podklady pro další jednání s uvedenou firmou tak, aby nedošlo
k ukon ení spolupráce.
Pan Tome ek se dále zeptal, jak to bude dál s rekonstrukcí školky. Pan Ambros ekl, že od
posledního zasedání se zatím nic nezm nilo. Pan Mikmek sd lil, že se jednalo s dodavateli
zateplení a oken. Žádost o dotaci na zateplení školy byla p esunuta ze „Zelená úsporám“ do
nového programu vyhlášeného Ministerstvem ŽP a ur eného pro ve ejné budovy.
Do diskuse se dále p ihlásil pan Sedlák, který informoval p ítomné ob any a zastupitele o
stádiu p ípravy nového územního plánu a požádal starostu, aby informoval ob any o možnosti
podat do konce m síce ervna p ipomínky a podn ty.
Pan Ambros informoval p ítomné o stavu sekání trávy v obci, požádal o trp livost, nebo
trávy oproti jiným rok m narostlo nadm rné množství a pracovníci obce ji nesta í sekat.
Sd lil, že jedná s vedením ZD Senice na Hané o možnosti výpomoci p i sekání trávy.
Protože další nám ty k diskusi nikdo nevznesl, starosta obce zasedání v 19,05 hod. ukon il.
P ílohy zápisu:
1) Oznámení o dni a míst konání ve ejného zasedání ZO Slatinice
2) Prezen ní listina zastupitel
3) Záv re ný ú et obce Slatinice
4) Jednací ád Zastupitelstva obce Slatinice – návrh
Zápis vypracovala: Vladimíra Hrubá

Ov ovatelé:

Pavel Strouhal

podpis:

Mgr. Zde ka Braunerová

podpis:

Starosta:

Ji í Ambros:

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ond ej Mikmek

podpis:

Usnesení z ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
5. zasedání dne 23.6.2011 – zasedací místnost OÚ Slatinice
Usnesení . 53/5
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje program zasedáníZO Slatinice ve zn ní:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o innosti rady.
3. Schválení ZÁV RE NÉHO Ú TU OBCE SLATINICE.
4. Schválení dotace na REKONSTRUKCI OV SLATINICE z Fondu na
podporu výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury na území
Olomouckého kraje.
5. Sm nná smlouva s p. Hladným.
6. Schválení návrhu zm ny jednacího adu zastupitelstva Obce Slatinice
7. Diskuse, r zné
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 .
Usnesení . 54/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na v domí zprávu o innosti Rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 .
Usnesení . 55/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Záv re ný ú et obce Slatinice bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 .
Usnesení . 56/5:
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje p ijetí dotace na REKONSTRUKCI OV
SLATINICE z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodá ské infrastruktury
na území Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 .
Usnesení . 57/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje sm nnou smlouvu na sm nu pozemk parc. .
485/35, parc . . 485/37, parc. . 485/38 a ásti pozemku parc. . 485/3 o celkové vým e
6876 m2 v majetku obce Slatinice, za ásti pozemk parc. . 485/41 a parc. . 485/46 o
celkové vým e 6876 m2 v majetku pana Mgr. Marka Hladného. Dále pak ZO Slatinice
pov uje starostu obce Slatinice pana Ji ího Ambrose podepsáním sm nné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 .

Usnesení . 58/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zm nu Jednacího ádu Zastupitelstva obce
Slatinice v kapitole 10. v bod 3. ve zn ní: „Na dotazy ob an odpovídá starosta,
p edsedající nebo jimi pov ená osoba.“ Dále pak v kapitole 13. v bod 4. ve zn ní:
„Zápis ze zasedání zastupitelstva obce podepisuje starosta nebo místostarosta a ur ení
ov ovatelé. Zápis, který je nutno po ídit do 10 dn po skon ení zasedání, musí být
uložen na obecním ú adu k nahlédnutí. Po uplynutí 5-ti let je archivován na obecním
ú ad . Zápis ze zasedání zastupitelstva se zve ej uje i zp sobem umož ujícím dálkový
p istup - tj. na internetových stránkách obce.“
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 .
Usnesení . 59/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice jako z izovatel ZŠ a MŠ Slatinice m ní po et len Školské
rady p i ZŠ a MŠ Slatinice z devíti na šest.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 .

Zápis vypracovala: Vladimíra Hrubá

Ov ovatelé:

Pavel Strouhal

podpis:
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podpis:

Starosta:

Ji í Ambros:

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ond ej Mikmek

podpis:

