Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
které se konalo v pondělí 5.9.2011 od 18,00 hod. – zasedací místnost OÚ Slatinice
Přítomno: 13 zastupitelů (viz. prezenční listina)
Omluveni: 2 zastupitelé
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18,00 hodin starostou obce panem Jiřím
Ambrosem. Pan Ambros přivítal přítomné zastupitele a občany. Konstatoval, ţe zasedání bylo
řádně svoláno a tato informace podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byla na
úřední desce Obecního úřadu Slatinice zveřejněna po dobu nejméně 7 dní.
Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,ţe 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 Ing. Antonín Duda a pan Antonín Dudek.
Zápisem byla pověřena paní Dana Jahnová.
Do návrhové komise byli určeni pan Mgr. M. Sedlák a paní JUDr. D. Zejdová.
Pan Ambros prohlásil, ţe jak je jiţ tradicí, bude se hlasovat o kaţdém bodu programu
zasedání zvlášť a konstatoval, ţe zápis z minulého zasedání byl po projednání oběma
ověřovateli podepsán a je tedy pokládán za schválený.
Poté 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. Rekonstrukce vodojemu a vodního zdroje
4. Informace o probíhajících projektech
5. Projednání prodeje předzahrádek
6. Diskuse, různé

Před hlasováním dal moţnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným zastupitelům
a občanům. Připomínka nebyla vznesena.
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Návrh usnesení č. 60/6:
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Rekonstrukce vodojemu a vodního zdroje
4. Informace o probíhajících projektech
5. Projednání prodeje předzahrádek
6. Diskuse, různé
Výsledek hlasování: Pro13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 60/6
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Rekonstrukce vodojemu a vodního zdroje
4. Informace o probíhajících projektech
5. Projednání prodeje předzahrádek
6. Diskuse, různé

Bod č.1 – Kontrola usnesení
Starosta obce informoval přítomné o přijatých usneseních z minulých zasedání.
Usnesení č. 56/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje dotaci na Rekonstrukci ČOV Slatinice z Fondu na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje.
Dotace by měla být proplacena v polovině září po zasedání krajské rady.
Usnesení č. 57/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje směnnou smlouvu na směnu pozemků parc. č. 485/35,
parc. č. 485/37, parc. č. 485/38 a části pozemku parc. č. 485/3 o celkové výměře 6876 m2 v
majetku obce Slatinice, za části pozemků parc. č. 485/41 a parc. č. 485/46 o celkové výměře
6876 m2 v majetku pana Mgr. Marka Hladného. Dále pak ZO Slatinice pověřuje starostu obce
Slatinice pana Jiřího Ambrose podepsáním směnné smlouvy.
Smlouva jiţ byla podepsána a nyní se pracuje na GP daných pozemků.
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Usnesení č. 59/5:
Zastupitelstvo obce Slatinice jako zřizovatel ZŠ a MŠ Slatinice mění počet členů školské rady
při ZŠ a MŠ Slatinice z devíti na šest.
Na podzim letošního roku se budou konat nové volby do školské rady, která bude mít nyní jiţ
šest členů. Obec jmenovala dva zástupce.
Bod č. 2 – Zpráva o činnosti rady
Starosta obce sdělil přítomným, ţe Rada obce Slatinice zasedá kaţdý měsíc. To znamená, ţe
do dnešního dne proběhlo jiţ dvanáct oficiálních zasedání. Zápisy z těchto rad jsou volně
přístupné ve fyzické formě přímo na OÚ Slatinice, dále jsou pak všechna usnesení přístupná
v elektronické formě na oficiálních stránkách Obce Slatinice.
Zasedání rady 6.7. 2011
112/9 Rada schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku (informační
cyklistické tabule) obci Slatinice a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
114/9 Rada byla seznámena s výsledky evaluačních dotazníků a s výsledky kontroly ČŠI.
Zasedání rady 11.7. 2011
118/10 Rada obce schvaluje a přijímá příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje na opravu
poţární techniky SDH Slatinice, Lípy. Rada obce schvaluje spolufinancování opravy ve stejné
výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje. Dále rada obce schvaluje smlouvu
o poskytnutí příspěvku s Olomouckým krajem.
121/10 Rada obce byla informována O. Mikmekem o jiţ přijaté ţádosti na OPŢP (revitalizace
dřevin v obci Slatinice).
122/10 Rada obce byla informována O. Mikmekem o podání ţádosti (kompostéry –
Mikroregion Kosířsko)
123/10 Rada obce byla seznámena s postupem u projektů „Skatepark a Multifunkční hřiště
Slatinice s termínem harmonogramu konec léta 2011. Dále byla rada informována o
rozmístění dalších laviček a odpadkových košů po obci Slatinice a Lípy.
124/10 Rada obce pověřila O. Mikmeka, aby písemnou formou vyzval ředitele Mgr. M.
Dvořáka k jeho písemnému stanovisku k výsledkům ČŠI ve věci MŠ a dále k výsledkům
evaluačních dotazníků a písemně informoval vedení obce Slatinice o jeho přijatých opatřeních
k výše uvedeným skutečnostem do 30.08.2011.
125/10 Rada obce byla informována O. Mikmekem o jednání s OÚ Lutín o realizaci
cyklotrasy. Tento projekt je podporován oběma obcemi a je dále v jednání. Dále byla rada
informována o jiţ podané ţádosti ve věci realizace bezpečnostních prvků v ulici „Chajdy“ a v
Lípách na Magistrátu města Olomouce a o jejím vyřízení do konce září 2011.
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126/10 Rada obce byla seznámena s nutností připravení záměru – odprodeje předzahrádek
Slatinice, Lípy, projednala odprodej předzahrádek Slatinice, Lípy a pověřila vedení obce
Slatinice s přípravou jejich odprodeje.
127/10 Rada obce byla informována o jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových – o pronájmu pozemku pod vodojemem, který nelze podle zákona převést
bezplatně.
Zasedání rady 22.8. 2011
130/11 Rada obce schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene:
- smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8003010/6 (Lípy, u DTS4632,
RD Vymazal NNk)
- smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8004398/001 (Slatinice,
Mikulík – stav. úpravy NNk)
- smlouva o zřízení věcného břemene č. 37436857/001 (Slatinice – TS, VN)
- smlouva o zřízení věcného břemene č. 37426977/001 (Slatinice 5 RD
Spálenec)
Rada pověřila starostu obce p. Jiřího Ambrose podpisem těchto smluv.
131/11 Rada byla seznámena se získáním dotace ve výši 6,9 milionu Kč na plánovanou
rekonstrukci vodojemu. Rada obce schvaluje zadání výběrového řízení na tuto akci. Rada
obce dále schvaluje, ţe obec bude při zadání zakázky postupovat podle zákona 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, podle §2 odst. 6 jako sektorový zadavatel. Rada obce jmenuje do
hodnotící komise k výběrovému řízení na akci „Slatinice – havarijní stav stávajícího vodního
zdroje a vodojemu – úpravy“ pana P. Strouhala,Ing. P.Tomečka,Mgr. M. Sedláka, S.
Havlíčka a Bc. O. Mikmeka. Jako náhradníky jmenovala p. J. Starostu, A. Dudka a pí. JUDr.
D. Zejdovou.
133/11 Rada obce pověřila starostu J. Ambrose k naplňování vyhlášky č. 1 z 1.12.2010
týkající se zpoplatnění obecních pozemků a prostor. Občané budou nejprve upozorněni
rozhlasem, poté jim bude dána lhůta na odstranění závad a teprve bude následovat výměr
platby.
134/11 Rada obce pověřila starostu J. Ambrose k ověření odpadového hospodářství
podnikatelů v obci.
136/11 Rada obce projednala prodej předzahrádek a záměr bude předloţen k projednání ZO
Slatinice.
139/11 Rada obce projednala ţádosti obyvatel bytového domu na výměnu plynových kotlů.
Velkým problémem, který nastává na bytovém domě teprve po devíti letech od jeho dokončení.
Špatně nastavené smlouvy, kdy obec nemá z nájmu ţádné prostředky a teď by měla investovat
velké peníze, které v podstatě na tyto opravy nemá. Ve smlouvách nebylo pamatováno na to,
aby byly prostředky na opravy. Budeme hledat cesty k řešení nastalé situace.
140/11 Rada obce projednala „trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze
spáchání trestného činu pomluva“ týkajícího se dotazníkového šetření ohledně situace v
místní ZŠ a rozhodla, ţe do vyřešení tohoto trestního oznámení nebude výsledky evaluačních
dotazníků zveřejňovat.
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141/11 Rada obce byla seznámena s opětovným umístěním kontejneru na bioodpad v
prostorách ČOV Slatinice v měsíci září.
142/11 Rada obce byla informována o spuštění nových webových stránek v testovacím
provozu.
143/11 Rada obce byla seznámena s průběhem kácení lípy u hřbitova.
144/11 Rada obce byla informována o stavu směny příjezdové cesty k hřišti v Lípách za nově
zaměřený pozemek.
145/11 Rada obce byla informována o zpracované projektové dokumentaci Slatinice –
odvedení vody z polní cesty. Dokumentace byla zaslána k vyjádření na SSOK a SŢDC. Jedná
se o lokalitu směrem na Drahanovice, kde při větších sráţkách dochází k vytékání vody s
bahnem na silnici a do obce.

Návrh na usnesení 61/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 61/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.

Bod č. 3 – Rekonstrukce vodojemu a vodního zdroje
Pan Ambros upozornil, ţe po nástupu do funkce, bylo vedení obce upozorněno na havarijní
stav vodojemu a zdroje pitné vody a začalo se tedy ihned s hledáním moţností získání dotace
na tuto rekonstrukci, protoţe z rozpočtu tuto akci nebylo moţné ufinancovat.
Obec Slatinice je zásobována pitnou vodou především z vlastního podzemního zdroje HV 103
s maximální vydatností 4,0 l/s. tento zdroj se nachází nedaleko od hřbitova pod vodojemem v
ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. Z tohoto vrtu je surová voda čerpána do
vodojemu s jednou komorou o objemu 500 m3, kterým je zajišťována akumulace pitné vody
pro dodávku do veřejné sítě, poţární zásoba i rezerva v případě poruchy na zdroji.
Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, § 11 odst. 1
musí být veřejné vodovody navrţeny a provedeny tak, aby bylo zabezpečeno dostatečné
mnoţství zdravotně nezávadné pitné vody pro veřejnou potřebu, coţ za podmínek stávajícího
vodojemu není zcela moţné zajistit. Nutnou podmínkou z hygienického hlediska je
minimálně provádění hygienizace surové vody, aby zvláště v letních měsících nedošlo ke
kontaminaci pitné vody a následně moţným zdravotním problémům obyvatelstva. Tato
hygienizace není v současné době moţná, protoţe neexistuje dávkovací zařízení a rozvody
desinfekčních prostředků (chlor, chlornan sodný,….).
Veškeré potrubí armaturní komory je zrezivělé, uzavírací armatury nejdou v případě poruchy
uzavřít.
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Provozovatel veřejného vodovodu je ze zákona povinen tyto objekty udrţovat v dobrém
stavebním stavu, coţ se o objektu vodojemu říci v současné době nedá. V roce 2007 byl
vodojem uţ stavebně narušen a z provozních prostředků nebylo moţné provést opravu
potřebného rozsahu. Opadává vnější omítka, zatéká všemi okny, ve vnitřní části je narušen
strop a opadává také omítka. Armatury ve stopě jsou pravděpodobně také narušeny, dá se
předpokládat, ţe je narušena statika celého stropu.
Podle „Provozního řádu vodovodu Slatinice“ schváleného KHS v Olomouci by se mělo
provádět čištění VDJ minimálně 1x ročně. Jedná se o surovou vodu, která není nijak
technologicky upravovaná ani filtrovaná a dá se tudíţ předpokládat, ţe z vrtu se do vodojemu
dostanou nějaké nečistoty, které zůstanou na dně vodojemu. Toto povinné čištění nelze v
současné době provádět, neboť vypuštění, vyčištění VDJ a jeho sanitace trvá minimálně 3 dny
a po tu dobu by byla celá obec Slatinice včetně místní části Lípy zcela bez vody. Náhradní
zásobování cisternami pro celou obec by bylo značně ekonomicky náročné. Právě z
uvedených důvodů stavební norma ČSN 75 5355 Vodojemy poţaduje při realizaci
dvoukomorový vodojem, aby bylo moţné tyto potřebné zásahy provádět za běţného provozu.
Z uvedených důvodů bylo přistoupeno ke zpracování projektové dokumentace a následně s
pomocí dotace k realizaci nezbytných úprav na vodojemu.
Jedná se především o rozdělení jedné nádrţe na dvě nezávislé, s čímţ bude přebudován
stávající vstup do obou nových nádrţí. Nadzemní vstupní místnost bude zmenšena. Budou
provedeny sanace ţelezobetonových konstrukcí stěn, stropu a nádrţí. Bude proveden nový
zásyp stropu komor a izolace proti stékající vodě. Nezbytná bude i výměna všech potrubí a
nefunkčních armatur. Také bude vybudována sedlová střecha.
Pan Ambros dále uvedl, ţe dne 23.3.2011 bylo poţádáno o poskytnutí finanční dotace z
Ministerstva financí na rekonstrukci vodojemu a zdroje pitné vody ve Slatinicích. Projektová
dokumentace byla vypracována jiţ v roce 2009 a z ní celý projekt vychází. Předpokládané
celkové náklady akce „Slatinice – havarijní stav stávajícího zdroje a vodojemu – úpravy“ činí
8.000.000,- Kč. Dne 16.8.2011 byla doručena zpráva o schválení dotace z Ministerstva
financí ve výši 6.900.000,- Kč, přičemţ tato dotace činí tedy 90% nákladů akce a musí být
vyčerpána do konce roku 2011.
Vedení obce proto ihned začalo s přípravami na zadání výběrového řízení. Rada obce
schválila zadání výběrového řízení. Dále schválila, ţe obec bude při zadání zakázky
postupovat podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, podle § 2 odst. 6 jako
sektorový zadavatel. Podle § 19 odst. 1 téhoţ zákona musí sektorový zadavatel postupovat
pouze v případě nadlimitních zakázek, to je nad 20 mil. Kč bez DPH. Obec však přesto podle
tohoto zákona postupuje.
Jako sektorový zadavatel můţe obec výběrové řízení pořádat sama. Vedení obce proto
oslovilo pět firem z daného oboru, které vyhovují všem poţadovaným kritériím. Tyto firmy
obdrţely písemnou výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce, zadávací dokumentaci –
projektovou část, zadávací dokumentaci – obchodní část. Oslovenými firmami jsou:
 VK-AQUA Olomouc spol. s r.o.
 LB 2000 s.r.o.
 ARKO TECHNOLOGY a.s.
 MS – stavby s.r.o.
 PROLES s.r.o.
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Rada obce jmenovala do hodnotící komise k výběrovému řízení na akci „Slatinice – havarijní
stav stávajícího vodního zdroje a vodojemu – úpravy“ pana P. Strouhala, Ing. P. Tomečka,
Mgr. M. Sedláka, S. Havlíčka a Bc. O. Mikmeka. Jako náhradníky jmenovala pana J.
Starostu, A. Dudka a JUDr. D. Zejdovou. Hlavním hodnotícím kritériem je nejniţší nabídková
cena.
Pan Ambros dále uvedl, ţe je nutné si uvědomit, ţe se bude realizovat jen část z celkové
rekonstrukce vodovodu, na kterou byl projekt vypracován. I tak se zbavíme další části investic
co se vodohospodářství v naší obci týče. Je nutné postupovat velmi rychle, protoţe dotace
musí být proinvestována do konce první dekády prosince 2011.
Pan Ambros dal moţnost přítomným sdělit své stanovisko a případné dotazy.
Pan Petr Šolc se dotázal, zda provozovatel vodohospodářských zařízení byl nějakým
způsobem nápomocen k získání této dotace nebo jiţ poskytnuté dotace na rekonstrukci ČOV.
Pan Mikmek odpověděl, ţe provozovatel byl pouze nápomocen s vysvětlením havarijního
stavu, dodáním fotodokumentace a jiných podkladů, potřebných k podání ţádosti.
Pan Ambros ještě uvedl, ţe nadále jiţ nebude moţné sehnat dotaci ve výši 90 % celkových
nákladů, protoţe se budou sniţovat jen na 50%.
Pan Filipčík se dotázal, zda je vodojem v majetku obce.
Pan Mikmek odpověděl, ţe vodojem i ČOV jsou v majetku obce a ARKO TECHNOLOGY
má tato vodohospodářská zařízení jen v pronájmu a řádně platí měsíční nájemné ve výši
35.000,- Kč.
Návrh na usnesení č. 62/6:
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje přijetí dotace na akci „Slatinice – havarijní stav
stávajícího zdroje a vodojemu – úpravy“ z Ministerstva financí ve výši 6.900.000,- Kč a
pověřuje vedení obce zajištěním co nejvýhodnějšího úvěru na financování této akce.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 62/6:
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje přijetí dotace na akci „Slatinice – havarijní stav
stávajícího zdroje a vodojemu – úpravy“ z Ministerstva financí ve výši 6.900.000,- Kč a
pověřuje vedení obce zajištěním co nejvýhodnějšího úvěru na financování této akce.
Bod č.4 – Informace o probíhajících projektech
Pan Ambros vysvětlil přítomným, ţe v současné době jsou rozpracovány tři projekty a to:
1. Revitalizace dřevin v obci Slatinice – projekt je zpracován a ţádost je podána na
OPŢP, čeká se na výsledek výběrového řízení.
2. Oprava podlahy kulturního domu v Lípách – pan Havlíček doplnil, ţe v současné době
je hotová podlaha, čeká se na vyschnutí betonu, aby mohlo dojít k poloţení parket. V
příštím týdnu se započne s fasádou a výmalbou.
3. Dětská hřiště a sportoviště v obci Slatinice- Skatepark a plocha kluziště – pan Mikmek
uvedl, ţe bylo počítáno s realizací aţ v příštím roce, ale dodavatel stavby navrhnul
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harmonogram, podle kterého se bude realizovat stavba Skateparku ještě v letošním
roce. Je však nutné jej umístit na západní část parcely z jejího středu. Tento přesun je z
důvodu zkrácení příjezdové cesty ke Skateparku jak pro dodavatele stavby, tak pro
budoucí uţivatele a také z toho důvodu, ţe by byly účtovány vícenáklady za tuto
příjezdovou cestu. Mimo jiné se zastavěná část bude muset vykoupit z půdního fondu.
Tento náklad dotace neobsahuje a prostředky na něj budeme hledat v rozpočtu na
příští rok.
Před hlasováním dal moţnost přítomným sdělit své stanovisko.
Pan Šolc se dotázal, proč se skatepark přesunuje nad tréninkové hřiště, kdyţ v původních
plánech byl situován mezi hřiště a rybník.
Pan Mikmek odpověděl, ţe obec se přikláněla taky s ponecháním v této lokalitě, ale bohuţel
tuto moţnost nepovolil stavební úřad.
Pan Filipčík vznesl dotaz, zda přesunutí skateparku ze středu parcely na západní část parcely,
tedy blíţe k obytným domům, nebude pro tyto domy náročné na hluk.
Pan Mikmek odpověděl, ţe se počítá s tím, ţe hluk by mohly zamezit jiţ vzrostlé stromy v
lesoparku.
Pan Ambros dále uvedl, ţe pokud by se tento projekt nerealizoval, tak by byly znemoţněny
projekty i ostatním obcím Regionu.
Pan Šolc uvedl, ţe do budoucna by ta příjezdová cesta, pokud by zůstala zachována, mohla
být vyuţita jako inline trasa s propojením parku, lesoparku, rybníku a hřiště s umístěním
laviček pro odpočinek a i na inline bruslích by bylo moţné skatepark vyuţívat.
Pan Mikmek sdělil, ţe podle projektu by se mělo jednat o celobetonové stavby.
Pan Šolc se dále dotázal i na druhé hřiště, které, jak se doslechl nebylo vhodně vybráno
převáţně z důvodu, ţe je to jediné přírodní hřiště, kde si lidé opékají apod. Uvedl, ţe pokud
na tomto hřišti nebude lepší povrch a pořádné mantinely, je hodně pracné a těţké ho v
zimních měsících zprovoznit. Trvá to někdy i týden, neţ je led vhodný k bruslení. Stále i kdyţ
bude toto hřiště zrekonstruované, můţe fungovat jako záchytný bod pro veřejnost a nemyslí
si, ţe je to špatný projekt.
Pan Ambros uvedl, ţe mantinely nejsou v rozpočtu projektu.
Návrh na usnesení č. 63/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí informace o probíhajících projektech
realizovaných obcí Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 63/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí informace o probíhajících projektech
realizovaných obcí Slatinice.
Bod č. 5 – Projednání prodeje předzahrádek
Pan Ambros přítomným sdělil, ţe se hromadí ţádosti o prodej předzahrádek. Informoval o
které se jedná a zda bude mít obec zájem je prodat či nikoli a za jakých podmínek.
Vedení obce je toho názoru, ţe by se do případných prodejních smluv měly zahrnout tyto
podmínky:
- neohrazovat tyto pozemky ploty,
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-

dodrţet stávající uliční čáru,
ponechat moţnost vedení a umisťování sítí (věcná břemena),
druh dlaţby, povrchu, mnoţství zadláţděné plochy atd.

Jedná se o předzahrádky rodinných domů v místní části Lípy. Ţadatelé mají zájem o pozemky
před svými RD, které dlouhodobě vyuţívají a starají se o ně. Jedná se o předzahrádky, které
leţí na obecním pozemku par. č. 150 a 149/1 v kat. úz. Lípy zhruba ve středu obce. Pan
Mikmek ukázal situaci na snímku i ohraničení pozemků. Ze snímků je patrné, ţe při
případném odprodeji zůstane obci stále dost prostoru pro vedení sítí a přístupu k nim i tak
bude nutné zajistit věcná břemena a další podmínky, o kterých jsme se jiţ zmiňovali.
Byla dána moţnost přítomným sdělit svá stanoviska.
Pan Ambros se zeptal zastupitelů, jaké k tomu mají stanovisko. Ţe by bylo potřeba se
zamyslet nad tím, jak tuto situaci řešit. Lidé potřebují převáţně tyto prostory k parkování
vozidel, protoţe na silnici stát nesmí.
Paní Foukalová sdělila, ţe by se tyto předzahrádky měly povolit prodat, protoţe si údrţbu
občané v Lípách dělají sami a ne jak ve Slatinicích, kde údrţbu provádí pracovníci obce.
Pan Ambros s panem Havlíčkem toto vyvrátili s tím, ţe i do Líp chodí pracovníci provádět
údrţbu.
Pan Šolc se taky přiklání k prodeji, z důvodu, aby se obec nemusela o tyto předzahrádky
starat.
Panu Vraštilovi se nelíbí myšlenka s výběrem dlaţby, protoţe dlaţbu určuje stavební úřad.
Nikdo si prý nedokáţe představit, co je potřeba papírově vyřídit a kolik peněz je jiţ tato
příprava vjezdu stála.
Pan Ambros by chtěl, aby vjezdy byly jednotné, tak, jak se to podařilo v lázeňské ulici.
Pan Sedlák upozornil, ţe by bylo vhodné, aby vţdy smlouva na odkup předzahrádky byla
shodná s majitelem nemovitosti uvedeným na katastrálním úřadu.
Pan Ambros dále uvedl, ţe v příštím roce má proběhnout zasíťování NN a tak by i toto mělo
být zohledněno ve smlouvách.
Návrh usnesení č. 64/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zveřejnění záměru prodat části obecních pozemků
parc. č. 150 a 149/1 v kat. území Lípy.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 64/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zveřejnění záměru prodat části obecních
pozemků parc. č. 150 a 149/1 v kat. území Lípy.

Bod č.6 - Diskuse, různé
Nyní byla dána moţnost přítomným vyjádřit se k dalším tématům.
O slovo se přihlásil pan Petr Šolc, aby informoval přítomné, ţe i vzhledem k oplocení celého
sportovního areálu zůstane i nadále areál veřejnosti přístupný. Uzamčený bude pouze v
nočních hodinách po uzavření restaurace nebo v zimním období. Oplocuje se z důvodu
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neustálého vandalismu, který pokud se stane v uzamčeném prostoru, je jiţ povaţován za
vniknutí na cizí pozemek. I teď, kdyţ je oplocení hotové tři dny, došlo k narušení jedné části
plotu. Dále se pan Šolc dotázal, jak pokračují pozemkové úpravy, jestli se jiţ podařilo sehnat
zbývajících 20% souhlasů vlastníků půdy z celkových 50%, které jsou potřeba. Z takto
získaných prostředků by bylo moţné financovat plánované cyklotrasy, odvodnění a
protipovodňová opatření. Stálo by za to zabojovat a tuto dotaci získat.
Pan Ambros odpověděl, ţe se budou snaţit.
Paní Foukalová vznesla dotaz, zda by bylo moţné opravit cestu na hřbitově, po které se nedá
chodit nebo alespoň dát do plánu na příští rok.
I pan Ambros uvedl, ţe o tomto víkendu byla zničena dvě plotová pole ve školce, ukraden
truhlík i s muškáty, vyřazena z provozu signalizace ţelezničního přejezdu na Luběnice a další.
Upozornil občany, ţe pokud uvidí, ţe někdo ničí majetek, aby to nahlásil.
Pan Vraštil uvedl, zda by s obcí nemohla více spolupracovat Policie ČR.
I pan Dvořák uvedl, ţe jim byly odcizeny pojistky z pojistkové skříně na budově ZŠ.
Dále se pan Dvořák zeptal, kdyţ nevyšel program zelená úsporám, jestli se podařilo zajistit
prostředky na rekonstrukci školy z nějakého jiného programu. Při úklidu bylo totiţ zjištěno,
ţe okna se nachází ve špatném stavu.
Pan Mikmek sdělil, ţe ţádost byla podána, ale zatím nejsou ţádné zprávy o výsledku.
Proběhlo jednání s firmou SULKO, která nabídla leasingové řešení, ale ţádný závěr z toho
jednání nevzešel.

Protoţe další náměty k diskusi nikdo nevznesl, starosta obce zasedání v 19,15 hod. ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Oznámení o dni a místě konání veřejného zasedání ZO Slatinice
2) Prezenční listina zastupitelů

Zápis vypracovala: Dana Jahnová

Ověřovatelé:

Ing. Antonín Duda

podpis:

Antonín Dudek

podpis:

Starosta:

Jiří Ambros:

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice
6. zasedání dne 05.09.2011 – zasedací místnost OÚ Slatinice
Usnesení č. 60/6
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Rekonstrukce vodojemu a vodního zdroje
4. Informace o probíhajících projektech
5. Projednání prodeje předzahrádek
6. Diskuse, různé
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 61/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 62/6:
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje přijetí dotace na akci „Slatinice – havarijní stav
stávajícího zdroje a vodojemu – úpravy“ z Ministerstva financí ve výši 6.900.000,- Kč a
pověřuje vedení obce zajištěním co nejvýhodnějšího úvěru na financování této akce.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 63/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí informace o probíhajících projektech
realizovaných obcí Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 64/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje zveřejnění záměru prodat části obecních
pozemků parc. č. 150 a 149/1 v kat. území Lípy.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0.
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Zápis vypracovala: Dana Jahnová

Ověřovatelé:

Ing. Antonín Duda

podpis:

Antonín Dudek

podpis:

Starosta:

Jiří Ambros:

podpis:

Místostarosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:
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