Slatinický Občasník
červenec 2011

Obec Slatinice

Váţení občané,
úvodem bychom rádi zmínili, proč jsme se rozhodli vydávat obecní občasník, který
právě drţíte v rukou. Hlavním důvodem je především zvýšit informovanost občanů, která nám
v minulých letech chyběla. Ne kaţdý má čas a chuť účastnit se veřejných zasedání obecního
zastupitelstva, avšak přesto se zajímá o dění v obci. Nejjednodušší a přímou cestou snad bude
tento Občasník.
Rekonstrukce ČOV Slatinice
Tento projekt se jiţ blíţí ke svému závěru. Je nezbytné celý si jej zrekapitulovat, aby
nevznikaly desinformace a nepravdy. Protoţe se jedná o velký projekt s náklady
18.888.416,40 Kč, uvedeme v datech, jak celá akce probíhala z důvodu transparentnosti.
Zveřejníme všechna důleţitá data.
Pod vedením pana Žouželky se stihlo:
červen 2009 (10. – 25.6.) – povolení stavby od SÚ Lutín a Magistrátu města Olomouce
září 2011 – předání staveniště dodavateli (uzavření smlouvy o zhotovení díla)

Pod vedením pana Ambrose potom akce pokračovala:
listopad 2010 - 23.11. 2010 – Ţádost o evidenci akce a o poskytnutí státní finanční
podpory „Rekonstrukce ČOV Slatinice“ – Min. zemědělství – později získána dotace
12.475.000,tj. cca 80% celkových nákladů
prosinec 2010 – rekonstrukce v plném proudu, 6.12. 2010 podána Ţádost o evidenci
akce „Rekonstrukce ČOV Slatinice“ - Krajský úřad Olomouckého kraje
leden, únor 2011 – rekonstrukce se dokončuje, 25.2. 2011 – podána Ţádost o
poskytnutí účelové dotace z fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Ol. kraje – později získána dotace 1 599 000,- coţ činí 10%
nákladů rekonstrukce.
červen 2011 – 9.6. 2011 závěrečná kontrolní prohlídka a oficiální uvedení do
zkušebního provozu.
Naším úkolem bylo rekonstrukci kontrolovat tak, aby vše probíhalo podle plánu a
hlavně, abychom získali potřebné dotace, jenţ jsme fakticky zajistili svým úsilím na podzim
2010 a dále pak na jaře 2011.
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V současné době tedy náklady akce vypadají následovně:
celková cena díla: 18.888.416,40 Kč k 31.5.2011 profinancována částka:
- dotace MZE
12.475.000,- vlastní zdroje
3.118.000,úvěr ČSOB
2.707.476,rozpočet obce
----------------------celkem
18.300.476,zbývá uhradit:

587.940,40 (DPH + technický dozor)

Fotodokumentace:
Před rekonstrukcí:

Po rekonstrukci:
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Pročištění a zkulturnění stezky k „Pomníku letcům“
Na začátku roku 2011 začaly práce na pročištění a zkulturnění stezky, která vede
k Pomníku letcům. Na této akci se podílel Obecní úřad Slatinice společně s Lázněmi
Slatinice. Stezka se připravovala jak pro místní občany, tak pro lázeňské hosty, turisty a jiné
návštěvníky. Práce na stezce byly kvůli špatné přístupnosti velice náročné a zaměstnanci OÚ
Slatinice společně s p. Holcem vše zvládli během jednoho měsíce. Obec Slatinice uzavřela
partnerskou smlouvu s Lázněmi Slatinice a.s., která umoţnila místním maminkám s dětmi
zdarma navštěvovat bazén v budově Balnea. Tato akce nastartovala výbornou spolupráci mezi
lázněmi a obcí. Po umístění laviček navíc na stezce vznikla odpočinková místa a je nyní
přístupná ještě většímu spektru uţivatelů.
Stahování dřeva při čištění stezky:

Rekonstrukce Kulturního domu v Lípách
Z důvodu havarijního stavu podlahy jsme se rozhodli přistoupit k její rekonstrukci a
poţádali jsme o dotaci z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA z rozpočtu Olomouckého
kraje. Získali jsme 50% příspěvek 470 000,-. Celkové náklady projektu činí 940 000,- a jeho
realizace se plánuje do 30.10. 2011.
SKATE PARK a MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ SLATINICE
Projekt ryze zděděný - plánovaná výstavba dvou hřišť. Jedná se o vybudování Skate
Parku nad tréninkovým hřištěm SK Slatinice a vybudování nové plochy z moderních
materiálů na současném kluzišti pod farou. Současné vedení obce se sice neztotoţňuje s tímto
řešením dvou sportovišť, ale jiţ v listopadu 2010 bylo pozdě odstupovat z tohoto dotačního
titulu. Obec Slatinice se společně s dalšími devíti obci MAS Regionu Haná podílí na tomto
projektu a v případě odstupu jednoho z účastníku by došlo ke znemoţnění získání dotace
ostatním. Myslíme si stále, ţe Slatinice jiţ mají sportovišť dostatek. Tento projekt se měl
soustředit do Líp a ne do Slatinic. U Skate Parku se dá říci, ţe v zásadě splňuje potřebu části
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mladých občanů a vyplní jejich volný čas, ale Multifunkční hřiště, které je situováno pod faru
v místě stávajícího přírodního kluziště, je dosti nešťastné. Nejen ţe se jedná o záplavovou
nádrţ, která v případě velkých průtrţí zachytí velké mnoţství vody, ale také jde o jedno
z posledních přírodních hřišť v obci vůbec. Místo tohoto hřiště se podle nás mělo přemýšlet o
sportovišti v Lípách, kde prokazatelně občanská vybavenost tohoto typu chybí. Celkové
náklady těchto projektů činí 4 508 160Kč. Realizace se plánuje na rok 2012.
Řešení Skateparku:

Zobrazení multifunkčního hřiště:
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Protipovodňová opatření
Ve Slatinicích v minulých letech docházelo při přívalových deštích k problému
v podobě vody s bahnem pronikající přímo do vesnice. Tyto jevy byly na různých místech
různě intenzivní. Jmenujme vylití Slatinky v roce 2004, která vlivem obrovského mnoţství
sráţek ucpala vpusť v místech u kluziště pod farou. Nashromáţděné větve, dřeviny, listí, kůra
a bahno vytvořily hráz, která později pustila „povodňovou vlnu“ přes onu vpusť. Ta se pak
valila ulicí „Chajdy“ po trase zatrubněného potoka aţ do místa, kde se potok znovu dostává ze
zatrubnění do volné krajiny (U mlýna). Voda s bahnem za sebou nechala pořádnou spoušť. To
byl jeden z horších případů, kdy se voda dostala do obce. Opakujícím se jevem je potom
vnikání vody s bahnem na komunikaci II. třídy směrem z Drahanovic při přívalových deštích.
Voda, kterou uţ nejsou schopny absorbovat severozápadní pole nad Slatinicemi, se dostane po
polní cestě na zmiňovanou silnici a po ní pak „Lázeňskou“ ulicí směrem do obce.
Vedení obce proto kontaktovalo projektanta, který se zabývá zmiňovanou
problematikou, a projednalo s ním moţná řešení těchto povodňových problémů. Jako jedno
z řešení byl navrţen suchý poldr na toku Slatinky několik desítek metrů od vpusti směrem do
akátového lesa. Ten by zachytil další moţnou přívalovou vlnu, a tak by zabránil vniknutí vody
dál do obce. Toto opatření by tedy řešilo případné nebezpečí pro „Chajdy“ a navazující část
obce. Ze strany od Drahanovic, kde voda proniká v menším rozsahu častěji, by potom
navrţené řešení spočívalo v obnovení funkce svodnice, která by vedla vodu z polí do blízkého
hliníku za mysliveckou chatou Lumpík a tím se zabránilo jejímu vytečení na komunikaci. Na
těchto dvou návrzích začínáme pracovat, protoţe bychom v příštím roce chtěli poţádat o
dotaci na tato protipovodňová opatření. V současné době čekáme cenovou nabídku
vyhotovení projektové dokumentace.
Protipovodňovým opatřením, které musíme realizovat jiţ v letošním roce, bude jímka
dešťové vody právě na polní cestě směrem k „Luthosu“. Současná vpusť do příkopu, která je
umístěna na vjezdu na tuto polní cestu z komunikace mezi Slatinicemi a Drahanovicemi,
nestačí a jak vyplynulo z jednání SSOK (Správa silni Olomouckého kraje), je nutné ji posílit
vpustí několik desítek metrů nad ní směrem k „Luthosu“. Je důleţité zmínit, ţe zástupci
SSOK byli velice nespokojeni se sliby od minulého vedení obce. Minulé vedení obce totiţ na
několika předešlých schůzkách vyvolaných SSOK naslibovalo, ţe situaci bude řešit a nakonec
nebylo schopno dodat na stávající vpusť ani mříţ, kterou muselo zařídit nové vedení obce aţ
v lednu 2011. Toto jednání uţ zástupci SSOK nechtěli dále snášet a zvaţovali jinou cestu neţ
cestu dohody. Je jasné, ţe svým jednáním a sliby pošpinilo minulé vedení obce dobré jméno
obce.
Výsadba a revitalizace dřevin v obci Slatinice, Lípy
Se vznikem Komise pro ţivotní prostředí (KŢP Slatinice) Slatinice došlo, jak jste si
jistě všimli, ke kácení dřevin na kat. území Slatinic. Jako absolutně nevyhovující byly v naší
obci označeny jehličnany, které rostou takřka po celé obci. Některé další stromy jsou jiţ ve
špatném stavu a bylo tedy na čase začít situaci řešit. Došlo ke kácení těch stromů, o které
poţádali občané. Na jaře 2011 jsme se rozhodli zpracovat projekt do OPERAČNÍHO
PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a podat ţádost o dotaci na výsadbu a revitalizaci
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dřevin v obci Slatinice, Lípy. Tento projekt se však nebude týkat pouze nové výsadby, ale také
kácení nevyhovujících dřevin a odstranění pařezů. Proto jich mnoho zůstalo neodstraněno.
Vedení obce společně s KŢP Slatinice připravilo plán výsadby a kácení s katastrální mapou.
Po oslovení tří projektantů byl vybrán podle jejich nabídek ten nejvhodnější. Hlavním
faktorem, který výběr ovlivnil, byla samozřejmě cena a osobní pohovor s kaţdým z nich.
V současné době se tedy zpracovává ţádost do tohoto programu.
Posezení pod farou
Rekonstrukcí a vybudováním asfaltové plochy dojde na hřišti pod farou ke ztrátě místa
pro společenské vyţití obyvatel dané oblasti. Tito obyvatelé na ploše stávajícího hřiště
pořádali oslavy narozenin, opékání masa apod. Aby nepřišli o prostor, kde se mohou scházet a
pořádat takovéto druhy akcí, rozhodli jsme se podat ţádost o dotaci na vybudování posezení u
tohoto hřiště. Tato oblast je celkově občansky špatně vybavená a tento projekt by oblasti
velice pomohl. Posezení by mohlo slouţit nejen místním občanům, ale i místním spolkům a
pořadatelům kulturních akcí na hřišti (DĚTSKÝ KARNEVAL NA LEDĚ, HOKEJOVÝ
TURNAJ, apod.) V květnu jsme tedy podali ţádost o dotaci na tento projekt, který mimo jiné
obsahuje lavičky kolem hrací plochy, pergolu s posezením a udírnou a sérii „Boţích muk“,
která by mohla vzniknout na přilehlém svahu, který sousedí s farní zahradou. Celý projekt se
odvíjí od moţnosti získat dotaci. Pokud ji nezískáme, nebude snadné jej realizovat. Náklady
projektu jsou 400 000 Kč bez DPH, z toho by dotace měla pokrýt 90% z nich. O zmiňovanou
dotaci ţádáme u MAS Regionu Haná. V současné době je projekt jiţ schválen a je přislíbena
dotace 360 000 Kč. Tento projekt by se měl realizovat v roce 2012.
Katastrální mapa s vyznačenými objekty:
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Hřiště Lípy
Hned po příchodu nového vedení na OÚ se 1. místostarosta pan Havlíček pustil do
řešení situace hřiště v Lípách. Jak víme, komunikace, která k němu vede, není obecní a tím
pádem nepřipadá v úvahu moţná rekonstrukce hřiště a další rozvoj sportu a volnočasových
aktivit v Lípách. V současné době se jiţ podařilo směnit pozemek, který je vedle hřiště s ZD
Senice na Hané, a od druhého spolumajitele jeho část odkoupit. Je tedy prostor k dalšímu
rozšíření hřiště a získání komunikace k němu. Nyní proběhne zaměření cesty a pozemku pro
směnu. Po dokončení majetkoprávních vztahů plánujeme připravit projekt na rekonstrukci a
vybudování nového hřiště.
Další plánované projekty, na kterých pracujeme:
–

rekonstrukce vodojemu a vodních zdrojů Slatinice

–

cyklostezka Slatinice – Lutín,

–

dokončení kanalizace v obci Slatinice

–

moţnosti vyuţití nevyuţitých prostor Lichtenštejnského dvora

–

vytvoření dalších míst pro sběr tříděného odpadu

–

oprava a rekonstrukce budov školy a školky.

–
vybudování příčných (zpomalovacích) prahů na obou cestách spojujících Lípy
s Třebčínem
–
zpracování projektu dle studie úpravy návsi v Lípách – vhodného k účasti v některém
z dotačních programů
ÚP obce Slatinice a Lípy
Nový územní plán řeší základní koncepci rozvoje území obce v katastrálních územích
Slatinice na Hané a Lípy, ochrany jeho hodnot, koncepci plošného a prostorového uspořádání,
včetně stanovení podmínek pro vyuţití vymezených ploch výstavby, zeleně, zemědělských
ploch a koridorů. Územní plán v nových nezastavěných rozvojových plochách ukládá
vypracování územních studií jako podmínku pro rozhodování v území - v takovém případě
nelze v těchto plochách a koridorech umísťovat stavby do doby pořízení územní studie nebo
regulačního plánu. Vypracováním územního plánu byla pověřena Ing.arch.Zemanová. Územní
plán se vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Vlastní řízení vede za
Magistrát města Olomouce – odbor koncepce a rozvoje - Ing. Dašek. V současnosti je
připravováno zadání územního plánu. Občané a vlastníci pozemků mohou podat ţádost o
změnu v území ještě do 30.6.2011. Termín schválení nového územního plánu je předpokládán
na rok 2013.
Ing. Michal Sedlák
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Zprávy provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace :
Adresa:

ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Vídeňská 108, 619 00 Brno

Divize provozování:
Sídlo:

ČOV Lutín

Kontakty:

RNDr.Marcela Česalová – ředitelka provozování VH zařízení
Tel. 585 944 321, mobil: 724 111 163
e-mail: marcela.cesalova@arko-brno.cz

Zdeněk Dvořák – vedoucí provozu
Tel. 585 944 321, mobil: 724 566 235
e-mail: zdenek.dvorak@arko-brno.cz
V případě problémů na veřejné vodovodní nebo kanalizační síti nebo dotazů ke kvalitě pitné vody
kontaktujte prosím uvedené pracovníky.
Kvalita pitné vody v obci Slatinice za rok 2010:

Symbol

Jednotky

Povolená
koncentrace

KRa

NH4

mg/l

0,5

‹ 0,02

Barva

mg Pt/l

20

‹5

Chlor vol.

Cl2

mg/l

0,3

0,065

CHSK-Mn

CHSKMn

mg/l

3

‹ 0,5

Chuť

Chuť

stupeň

Přijatelná

0

Dusičnany

NO3

mg/l

50

0,743

Dusitany

NO2

mg/l

0,5

‹ 0,05

Vodivost

mS/m

125

106,4

Pach

stupeň

Přijatelný

0

6,5-9,5

7,38

5

0,1

Typ rozboru
Amonné ionty
Barva

Konduktivita
Pach
pH
Zákal

pH
Zákal

ZF
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Ţelezo (max.0,2 mg/l)

Fe

mg/l

Aţ do 0,5

0,039

Esch.coli

EC

KTJ/100 ml

0

0

Koliformní bakt.

KB

KTJ/100 ml

0

0

Kult.mikroorg.při 22˚C

KM 22

KTJ/1 ml

200

60

Kult.mikroorg.při 36˚C

KM 36

KTJ/1 ml

100

16

Mn

mg/l

Aţ do 0,2

0,011

Tvrdost

Ca+Mg

mmol/l

DH 2-3,5

3,83

Vápník

Ca+Mg

mg/l

DH 40-80

97,3

Mangan (max.0,05 mg/l)

Vysvětlivky:

DH - doporučená hodnota, nehrozí ţádné zdravotní riziko

Mikrobiologické ukazatele:
Escherichia coli (EC) a Koliformní bakterie (KB) jsou indikátorem fekálního znečištění. Ţijí
v zaţívacím traktu savců, odkud se dostávají do půdy a pak případně do zdrojů pitné vody. Mohou
způsobovat různé druhy infekcí v lidském těle. Nález indikátorů fekálního znečištění tedy ukazuje, ţe
voda je znečištěna nějakými odpadními látkami (např.splašková voda). Proto je důleţité u zdrojů pitné
vody (také u soukromých studní) kontrolovat především mikrobiologické ukazatele.
Fyzikální, chemické a organoleptické (senzorické) ukazatele:
Amonné ionty jsou produktem rozkladu dusíkatých látek ţivočišného a rostlinného původu. Mohou
pocházet z dusíkatých hnojiv a splaškových vod. Jsou proto také důleţitým indikátorem fekálního
znečištění ( pokud vyloučíme jako zdroj hnojiva).
Max.povolená hodnota pro pitnou vodu je 0,5 mg/l.
Dusičnany jsou konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek. Dalším zdrojem je
hnojení půdy dusíkatými hnojivy. Dusičnany jsou nebezpečné hlavně tím, ţe vyšší koncentrace
způsobují methemoglobinemii – dusičnany se naváţou na hemoglobin v krvi a tím zablokují navázání
potřebného kyslíku, čímţ nejsou dostatečně okysličovány všechny tkáně lidského těla. Maximální
povolená koncentrace dusičnanů je 50 mg/l, u kojenců se uvádí max.doporučená hodnota dusičnanů
do 15 mg/l, neboť kojenci mají odlišné sloţení hemoglobinu.
Dusitany jsou mezistupněm při oxidaci amoniakálního dusíku. Proto pro ně platí stejný komentář jako
pro dusičnany. Max.povolený obsah dusitanů je 0,5 mg/l.
Železo je přirozenou součástí podzemních vod. Zvýšená koncentrace vod je obvykle doprovázena i
vyšší koncentrací manganu. Ţelezo je zdravotně nezávadné. Vyšší koncentrace však mohou
způsobovat technické závady – zákal vody, zabarvení do ţluta, případně vysráţení ţeleza při ohřevu.
Materiály, s nimiţ voda přichází do styku jsou postupně zabarvovány ţlutě aţ do hněda.
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Mangan většinou doprovází ţelezo v pitné vodě a je také přirozenou součástí podzemních vod. Jeho
koncentrace jsou niţší neţ ţeleza a jsou dány sloţením geologického podloţí v místě zdroje pitné
vody. Mangan je rovněţ zdravotně nezávadný, můţe však ovlivnit chuť pitné vody. Také se můţe
objevit šedé aţ hnědé zabarvení materiálů, se kterými tato voda přichází do styku.
Ţádný z ostatních uvedených ukazatelů nemá vliv na lidské zdraví.
RNDr.Marcela Česalová – ředitelka provozování VH zařízení

Pohled do historie v souvislosti se schvalováním závěrečného účtu za minulý
rok a hodnocením minulého volebního období
Naším hlavním úkolem je ekonomicky hospodařit a udrţet obec bez potřeby
dlouhodobých a krátkodobých úvěrů. Tyto úvěry povaţujeme za opodstatněné při dotačních
akcích a projektech, ne však při běţném fungování obecního úřadu. Doposud tak obec
bohuţel fungovala.Tento model je však neudrţitelný a nehospodárný. Po víc jak půl roce
vedení obce novým vedením bychom rádi občany informovali o některých záleţitostech, které
se obce bezprostředně týkají a občané by o nich měli vědět přímo od nás. Ať uţ se bude jednat
o věci morálně či ekonomicky nepřístupné, je podle nás důleţité podat Vám o nich zprávu.
Máme dojem, ţe uţ bylo dost polopravd, vykrucování a lţí. Nastal čas, aby alespoň
některé záleţitosti byly definitivně odhaleny a uvedeny na pravou míru.

Audit
Vypracování interního auditu obce byl úkol, který jsme povaţovali po volbách za
prvořadou nutnost. Nebyli jsme v té době jediná obec, která hledala auditora, a tak bylo
velice obtíţné zajistit nezávislého auditora, který se zabývá problematikou hospodaření obcí.
Proto byl zadán audit firmě, se kterou měla obec smlouvu na provádění auditu obce jiţ
několik let.
Výsledek, který zde vidíte, je kontrola nikoliv celého minulého volebního období, ale jen
roku 2010 a je to jen pověstná špička ledovce, na kterou jsme upozornili při namátkové
kontrole procházených dokladů. Přesto snad stačí pro osvětlení poměrů, které panovaly na
obecním úřadě ve Slatinicích.
Je potvrzeno nezávislým auditorem, ţe představitelé obce se chovali tak, jako by jim obec
a její majetek patřily a občan byl pro ně obyčejný hlupák, kterému je moţné nalhat cokoliv.
Lhaní provázelo celé minulé volební období. Od zrušení výběrového řízení na kanalizaci v
Lípách, protoţe je nevyhrála firma VK AQUA, aţ po směňování a rozdělování obecních
pozemků členům a rodinným příslušníkům vedení obce.
Auditor potvrdil, ţe zápis z jednání zastupitelstva 9.12.2009, který jsem kritizoval jako
zfalšovaný, je skutečně dodatečně pozměněn. Půjčka od lázní, která nebyla předem schválena
zastupitelstvem a o které tehdejší starosta tvrdil, ţe se neuskutečnila, byla ve skutečnosti
proplacena na bankovní účet obce. A navíc další půjčka od firmy JOKVA, o které se tehdy
jednalo jako schvalování o budoucí půjčce, byla uţ dávno vypůjčena.
V auditu se uvádí, ţe spíš neţ o trestný čin se jedná o zoufalou snahu sehnat peníze, které obci
chyběly. Nabízí se otázka, komu ty peníze chyběly? Kdo byl v té době dodavatelem
stavebních úprav sokolovny a dalších akcí obce?
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Je potvrzené, ţe zadluţenost obce, vyjádřena tzv. Koeficientem dluhové sluţby, který by
neměl přesáhnout 30%, byl 109%. Auditor konstatuje, ţe se stávající úroveň zadluţení jeví
jako dlouhodobě neudrţitelná.
Je smutné, ţe se za celé minulé volební období nenašel jediný z „koaličních“ zastupitelů,
kterému by vadilo, ţe se rozhoduje bez účasti veřejné kontroly. Za celé minulé volební období
nebyl ani jeden zápis z jednání zveřejněn dříve jak za 3 měsíce. Důsledkem pak byly podvody
při falšování zápisů z jednání, uzavírání úvěrových smluv bez schválení zastupitelstvem a
„přihrávání“ veřejných zakázek osobám s přímou vazbou na vedení obce.
Ing. Petr Mišák

Zpráva o zjištěních z provedeného auditu podle zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole v obci Slatinice
Evidenční číslo interního auditu:

2/2010

Předmět interního auditu:

-výpůjčka motorového vozidla Ford Tranzit,
-smlouva o půjčce peněz Lázně Slatinice a.s.,
-smlouva o půjčce s JOKVA Olomouc, a.s,
- dohoda o spolupráci a uţívání majetku obce Slatinice pro
potřeby SK Slatinice, ZŠ a MŠ Slatinice, příspěvkové
organizace
-zadluţenost obce
-víceúčelové centrum resp. Víceúčelové centrum pro kulturu
a sport v lázeňské obci Slatinice (Sokolovna Slatinice)

Audit vykonán dne:

4.1.2011, 19.1.2011, 2.-4.2.2011,

Sledované období:

1.1.2010 – 30.11.2010, výběrově údaje roku 2009 vztahující
se k předmětu kontroly

Vedoucí auditorské skupiny:
Členové auditorské skupiny:

Ing. Johana Otrubová
Ing. Markéta Pejzlová

Zprávu zpracoval:

Ing. Markéta Pejzlová

Datum vypracování:

4.2.2011

Počet vyhotovení:

3 (2 výtisky pro obec Slatinice, 1 interní auditor)

Další plánované kontroly:

únor/březen 2011, veřejnosprávní
příspěvkové organizace

kontrola

u

zřízené

Zjištění z vykonaného auditu a případná doporučení k jejich nápravě
1) Smlouva o výpůjčce motorového vozidla uzavřená mezi obcí Slatinice a firmou Valenta
PROVA s.r.o ze dne 16.6.2009
Předmětem výpůjčky je vozidlo Ford Tranzit SPZ 4M03303, které je smlouvou svěřeno k dočasnému
bezplatnému uţívání vypůjčiteli (obec Slatinice). Vozidlo je pouţíváno výhradně pro potřeby SDH
Slatinice a je vedeno v evidenci Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Dle
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vyjádření stávajícího vedení obce bylo nutné na náklady obce vozidlo upravit tak, aby splňovalo
podmínky provozu. K vozidlu bylo ze strany hasičů přistupováno jako k darovanému majetku tzn.
s předpokladem, ţe se stane trvale vlastnictvím obce bez potenciální moţnosti vratky v případě
potřeby, příp. poţadavku půjčitele (fa Valenta PROVA s.r.o).
V zápise ze zasedání zastupitelstva dne 17.6.2009 je uvedeno, ţe zastupitelstvo bere na vědomí
informaci o poskytnutí vozidla Ford Transit do výpůjčky pro potřeby SDH Slatinice. Výpůjčka vozidla
nebyla schválena radou obce v rozporu s § 102 odst. 2, písm. m zákona č.128/2000, o obcích, ve znění
pozdějších předpisů. Z údajů, které jsou písemně k dispozici, nevyplývá, ţe by bylo nabytí majetku
projednáváno jako dar. Forma výpůjčky v případě rozsáhlejší investice do dočasně bezúplatně
převedeného majetku není příliš vhodná, protoţe existuje zvýšené riziko, ţe se majetek do budoucna
můţe vrátit zpět půjčiteli. Nejistotě přispívá také to, ţe ve smlouvě není přesně specifikována doba, po
kterou je výpůjčka aktuální. Figuruje zde pouze závazný termín předání.
Moţným řešením situace je ukončení smlouvy o výpůjčce a její nahrazení darovací smlouvou. To
samozřejmě za předpokladu, ţe s touto formou bude souhlasit firma Valenta PROVA s.r.o jako
stávající vlastník vozidla.
2) Smlouva o půjčce peněz Lázně Slatinice a.s.
Účelově vázáno na prodej bytového domu č.p. 13. Původně měly být prostředky inkasovány od Lázní
Slatinice a.s. prodejem domu. Na základě plánované kupní smlouvy by však finanční prostředky
nebyly k dispozici ještě před nabytím právní účinnosti vkladu a byla tak smluveno sjednání bezúročné
půjčky ve výši 2 mil. Kč. Ta mohla být, dle smlouvy o půjčce peněz uzavřené dne 21.12.2009, obcí
uhrazena formou započtení na budoucí závazek vyplývající z kupní smlouvy.
Zatímco půjčka od Lázní Slatinice a.s. byla obcí inkasována, kupní smlouva na budovu č.p.13 nebyla
následně uzavřena. Obec tak půjčku po neúspěšné realizaci prodeje v roce 2010 věřiteli vrátila aniţ by
plánovaně navýšila své příjmy.
Z výše uvedených operací byl v orgánech obce schválen:
- 9.12.2009 prodej bytového domu č.p. 13 za cenu 3 510 000,- Kč a do doby neţ bude proveden vklad
v KN) poskytnutí kupní ceny jako bezúročné půjčky.
Dle předloţeného zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva ze dne 9.12.2009 byl předmětem
hlasování pouze prodej nemovitosti a následné podepsání kupní smlouvy. Záměr půjčky nebyl
v citovaném usnesení formulován. V zápise zastupitelstva ze dne 18.3.2009 odůvodňuje tuto situaci
p.Šolc tím, ţe přesnou formulaci usnesení si vymínilo vedení lázní, aby finanční prostředky byly
k dispozici ještě před nabytím právní účinnosti vkladu.
Manipulace se zápisy ze zasedání zastupitelstva ohroţuje právní stabilitu uzavřených smluvních
vztahů a je porušením ustanovení zákona č.128/2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Příslušné usnesení zastupitelstva obce musí být zachyceno v písemném zápise ze zasedání
zastupitelstva obce a není moţné do něj zpětně dle potřeby zasahovat.
Zpětné řešení neprovedení některých úkonů v poţadovaném termínu (schválení záměru půjčky před
jejím poskytnutím), příp. neoprávněného doplnění údajů do zápisu ze zasedání zastupitelstva je
prakticky neopravitelné. Chybný postup by mělo být procesně vyhodnocen tak, aby bylo zřejmé jak
k němu mohlo vůbec dojít a následně zavést resp. posílit úroveň kontroly na daném úseku. Dle §119
zákona č.128/2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, lze do vnitřního kontrolního procesu
výrazněji zapojit také finanční a kontrolní výbor rozšířením jejich kontrolních pravomocí. V plánu
kontrol na dané období je moţné stanovit co konkrétně bude výbory kontrolováno. Ze zápisu kontroly
by pak měly být zřejmé případné návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků.
3) Smlouva o půjčce s JOKVA Olomouc, a.s
Díky tomu, ţe prodej domu č.p. 13 nebyl nakonec realizován, doporučila Rada přjmout nabízenou
půjčku od p. Kvapila s úrokem 6 % (formulace ze zápisu zastupitelstva dne 8.3.2010). Na zasedání
zastupitelstva dne 8.3.2010 byla schválena smlouva o půjčce s firmou JOKVA Olomouc, a.s. ve výši
2 000 000,- Kč s návratností prostředků do 31.12.2010 a úrokem ve výši 6 %. Smlouva byla
podepsána před oficiálním schválení zastupitelstvem dne 12.2.2010 a ve stejném termínu byly
obdrţeny finanční prostředky obcí. Dle § 85, odst. j) zákona č. 128/2000, o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, je uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky vyhrazeno
zastupitelstvu obce. Podepsání smlouvy před datem schválení příslušným orgánem obce je v rozporu
s výše uvedeným ustanovením zákona o obcích.
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Zpětné řešení neschválení smlouvy o půjčce před uzavřením příslušné smlouvy je neopravitelné.
Opět platí postup v bodu 2) ohledně posílení vnitřní kontroly (např. na úseku plnění usnesení
zastupitelstva obce a rady obce).
4) Dohoda o spolupráci a uţívání majetku obce Slatinice pro potřeby SK Slatinice, Základní
školy a mateřské školy Slatinice, příspěvkové organizace
-Dne 25.4.2007 byla schválena Dohoda o spolupráci a uţívání majetku obce Slatinice pro potřeby SK
Slatinice, Základní školy a mateřské školy Slatinice, příspěvkové organizace (dále Dohoda o
spolupráci). Jde o trojstrannou smlouvu mezi obcí Slatinice, SK Slatinice a Základní školou a
mateřskou školou Slatinice, příspěvkovou organizací. V této smlouvě je formulován bezplatný přístup
zřízené příspěvkové organizace k předmětnému sportovnímu areálu a to pro potřeby hodin tělesné
výchovy a pro kulturní a tělovýchovné akce. Současně se v ní obec zavazuje přispět na sportovní
činnost sportovního klubu a na údrţbu a provoz sportovního areálu, který sportovní klub vyuţívá,
roční částkou ve výši 180 000,- Kč. Dohoda je platná od 1.5.2007 na dobu neurčitou a můţe zaniknout
pouze vzájemnou dohodou zúčastněných stran nebo odůvodněnou výpovědí kterékoliv strany (pro
výpověď je stanovena 6-ti měsíční lhůta). Jakékoliv změny či dodatky dohody vyţadují odsouhlasení
všemi stranami a k platnosti vyţadují písemnou formu. Smlouva byla řádně schválena zastupitelstvem
obce.
V době platnosti Dohody o spolupráci ze dne 25.4.2007 mělo SK Slatinice svěřeny pozemky o p.č.
467, 468, 469, 645/1, 645/2, 654/1, 654/3, 655 a 898 včetně objektů a zařízení umístěných na těchto
pozemích na základě nájemní smlouvy ze dne 28.3.2003 za symbolickou 1,- Kč. Vzhledem k tomu, ţe
se tato hodnota nájemného nedá povaţovat za cenu v místě a čase obvyklou, bylo účetní jednotce
doporučeno výši nájemného upravit. Na základě usnesení rady obce ze dne 2.2.2009 pak došlo ke
zvýšení ceny nájemného u nájemních smluv za 1,- Kč s tím, ţe o danou částku bude navýšen i
příspěvek jednotlivým subjektům. Díky této skutečnosti byla uzavřena nová Dohoda o spolupráci ze
dne 3.2.2009, která nahradila původní Dohodu a byl v ní navýšen příspěvek na sportovní činnost a na
údrţbu a provoz sportovního areálu na 200 000,- Kč. Navýšený příspěvek ve výši 200 000,- Kč měl
být dle § 85 zákona č.128/2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projednán a schválen
v zastupitelstvu obce. Schvalování v rámci rozpočtu se jeví s ohledem na úroveň rozpisu rozpočtu jako
nedostatečné.
Poskytnuté příspěvky (kontrola na účetnictví obce):
2009
180 000,- Kč, účet 214, poloţka 5229 dne 9.7.2009,
2010
200 000,- Kč, účet 572, poloţka 5229 dne 27.4.2010, nájemné ve výši 20 000,- Kč SK
Slatinice za daný rok řádně uhradilo
Díky chybnému postupu při schvalování je, dle našeho názoru, Dohoda ze dne 3.2.2009 neplatná.
V takovém případě se lze ale domnívat, ţe je v platnosti původní Dohoda ze dne 25.4.2007, protoţe
nedošlo k její výpovědi a nahrazení novou dohodou je neplatné. Na rok 2011 by tak příspěvek pro SK
Slatinice měl být poskytnut ve výši 180 000,- Kč pokud nedojde k ţádným dalším dohodám.
5) Zadluţenost obce
Vývoj zadluţení obce má v posledních třech letech negativní tendenci. Obec realizovala řadu
dotačních projektů, ze kterých vyplývá určité procento spolufinancování z vlastních zdrojů. To
představuje v rámci hospodaření obce mandatorní výdaje, na které musí mít obec adekvátní zdroje.
V souvislosti s negativním vývojem ekonomiky ČR a následnou niţší úrovní výběru daní, neţ tomu
bylo v předchozích období, došlo k výraznějšímu sníţení daňových příjmů obce. Obec se tak dostává
do situace, kdy závazky z jiţ běţících, resp. ukončených projektů zůstávají, avšak nejsou adekvátně
kryty na příjmové stránce obce. Situace je řešena prostřednictvím čerpání krátkodobých úvěrů, příp.
nárazových půjček, které se v rozporu s pravidly zdravého hospodaření pouţívají na splátky jiţ
stávajících úvěrů a půjček, resp. na běţný provoz obce. To zdůvodňuje i situaci ohledně uzavírání
smluv alespoň krátkodobě řešících financování obce tzn. „na rychlo“ před řádným schválením na
zasedání zastupitelstva. Spíše neţ záměr podvodného jednání se nám tato situace jeví jako zoufalé
řešení příleţitosti k rychlému získání finančních prostředků.
Veškeré dostupné metody měření zadluţenosti (vč. výpočtu ukazatele dluhové sluţby dle usnesení
vlády ČR ze dne 14.4.2004, které jiţ není pouţíváno) a to i s přihlédnutím k určitým specifikům
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(nárazové splátky kontokorentních účtů, vratka nečerpané půjčky) vykazují výrazně zvýšené hodnoty,
které v časovém horizontu 3 let nemají tendenci klesat. To je varováním pro stávající politiku vedení
obce, které bude muset přijmout mandatorní výdaje vzniklé v předchozích obdobích a přizpůsobit tak
výdajovou stránku rozpočtu tak, aby byla ufinancovatelná rozpočtovými příjmy. Pro dokreslení situace
uvádíme níţe pouţité výpočty zadluţenosti.
Výpočet ukazatele dluhové sluţby podle usnesení vlády České republiky č. 346 o Regulaci
zadluţenosti obcí a krajů ze dne 14. dubna 2004:
Číslo Název položky
Vymezení ukazatele
Stav k 30.11.2010
řádku
(v Kč)
1
Daňové příjmy (po konsolidaci)
Třída 1
12 972 161,46
2
Nedaňové příjmy (po konsolidaci)
Třída 2
1 839 296,96
3
Přijaté dotace – finanční vztah
Poloţka 4112 + 4212
656 900,4
Řádky
1+2+3
15
468 358,42
Dluhová základna
5
Úroky
Poloţka 5141
384 884,61
6
Splátky jistin a dluhopisů
Poloţky 8xx2 a 8xx4
16 535 162,7
7
Splátky leasingu
Poloţka 5178
0,8
Dluhová sluţba
Řádek 5+6+7
16 920 047,31
9
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŢBY
Řádek 8 děleno 4
109,38 %
Ministerstvo financí stanovilo kritickou hranici ukazatele dluhové sluţby v době jeho platnosti na 30
%. V případě, ţe obec uvedenou hranici překročila, měla učinit opatření ke sníţení ukazatele pro příští
období. Z výše uvedeného výpočtu plyne, ţe velikost dluhové sluţby dle metodiky usnesení vlády
č.346 by k 30.11.2010 dosáhla 109,38 %.
V mimořádně zvýšené hodnotě ukazatele se v roce 2010 projevuje:
-mimořádná splátka půjčky ve výši 2 000 000,- Kč o Lázní Slatinice a.s. (poloţka 8114 – načteno
v ř.6). Půjčka provázána na záměr prodeje budovy č.p. 13, který se neuskutečnil (viz. popis výše),
-mimořádná splátka půjčky ve výši 2 000 000,- Kč od společnosti JOKVA Olomouc, a.s (poloţka
8114 – načteno v ř.6),
- jednorázový doplatek kontokorentního účtu ve výši 1 592 630,19 Kč.
Pokud se o mimořádné splátky ve výši 5 592 630,19 Kč sníţí dluhová sluţba na ř.8, vychází ukazatel
dluhové sluţby stále 73,23 %. Na výši ukazatele se odráţí zejména vysoké splátky krátkodobých
úvěrů otevřených u ČSOB a splátek kontokorentního účtu. Vysoký počet krátkodobých úvěrů se
splatností do 1 roku je neţádoucí a to zejména za situace, kdy jsou finanční prostředky pouţívány na
úhradu běţných provozních výdajů. Za určitých okolností je moţné akceptovat otevření úvěru např.
pro potřeby předfinancování dotačních titulů, u kterých dochází k proplacení výdajů ze strany
poskytovatele dotace se zpoţděním. Stávající úroveň zadluţení se jeví jako dlouhodobě
neudrţitelná.
Od roku 2008 došlo na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 ke zrušení
usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346 a ukazatel dluhové sluţby ve výše uvedené struktuře se
přestal pouţívat. Nahradily jej výpočty soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za
obce a jimi zřízené příspěvkové organizace. U výpočtu se předpokládá nápočet některých údajů i
z účetních výkazů zřízených příspěvkových organizací. Hodnoty tak většinou, v případě dobrého
hospodaření zřízené příspěvkové organizace, vypadají mnohem lépe.
Za rok 2009 byl v protokolu interního auditu č.1/2009 proveden výpočet velikost dluhové sluţby obce
Slatinice dle nové metodiky a to bez zahrnutí údajů zřízené příspěvkové organizace. Z průběţných
údajů roku 2009 (do 30.11.2009) dosahoval ukazatel dluhové sluţby 46 % a podíl cizích zdrojů a
přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům dosáhl 5,17 %. Také zde byl
formulován komentář o vysoké částce uhrazených splátek úvěrů díky nimţ vychází zvýšená hodnota
dluhové sluţby. Průběţně splácené úvěry byly v roce 2009 navýšeny o splátky úvěrů, které řešily
předfinancování dotačního titulu na Sokolovnu.
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Pokud by se soustava ukazatelů SIMU sestavila z údajů za rok 2010 k 30.11.2010 bez hodnot zřízené
příspěvkové organizace vypadal by přehled následovně:
Monitoring dluhové sluţby a související ukazatele (v tis. Kč, zaokrouhleno na 2 desetinná místa)
Ukazatel
Zdroj údajů
1 Počet obyvatel
ČSÚ
1,491
2 Příjem celkem (po konsolidaci)
Finanční výkaz Fin 2 - 12 M 36 321,74
3 Úroky
Finanční výkaz Fin 2 - 12 M 384,88
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených
4
Finanční výkaz Fin 2 - 12 M 16 535,16
prostředků
5 Dluhová sluţba celkem
Součet sloupců 3 a 4
16 920,04
6 Ukazatel dluhové sluţby (v %)
Podíl sloupce 5 a 2
46,58
7 Rozvaha aktiv a pasiv
Účetní výkaz - Rozvaha
188 888,12
8 Cizí zdroje a PNFV
Účetní výkaz - Rozvaha
13 475,21
9 Stav na bankovních účtech
Účetní výkaz - Rozvaha
201,35
10 Úvěry a komunální obligace
Účetní výkaz - Rozvaha
5 533,88
11 Přijaté NFV a ostatní dluhy
Účetní výkaz - Rozvaha
0,5 533,88
12 Zadluţenost celkem
Součet sloupců 10 a 11
Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v
13
Podíl sloupce 8 a 7
7,13
%)
14 Podíl zadluţenosti na CZ a PNFV (v %)
Podíl sloupce 12 a 8
41,07
15 Zadluţenost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele
Podíl sloupce 8 a 1
9 043,77
16 Oběţná aktiva
Účetní výkaz - Rozvaha
1 480,69
17 Krátkodobé závazky
Účetní výkaz - Rozvaha
2 939,23
18 Celková likvidita
Podíl sloupce 16 a 17
0,50
1
Počet obyvatel dle posledního sčítání zjištěn v rejstříku ARES
Obec, která má hodnotu celkové likvidity (sloupec 18) v rozmezí od 0–1 a současně hodnotu podílu celkových
zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům (řádek 13) vyšší neţ 25 % včetně, bude
prostřednictvím dopisu poţádána ministrem financí o zdůvodnění a stanovisko zastupitelstva obce. Posuzováno
je vţdy z hodnot k 31.12. daného roku. Pokud by se do výpočtu zahrnuly poţadované údaje od zřízené
příspěvkové organizace, negativní hodnoty by se díky jejímu dobrému hospodaření výrazně sníţily.
Z porovnání ukazatelů za rok 2009 a 2010 je zřejmé, ţe došlo k mírnému zvýšení ukazatele dluhové sluţby a
podílu cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům zatímco se celková likvidita
významně sníţila.
ř.
6
13
14
15
18

ukazatel
Ukazatel dluhové sluţby (v %)
Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí
k celk. aktivům (v %)
Podíl zadluţenosti na CZ a PNFV (v %)
Zadluţenost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele
Celková likvidita

k 30.11.2009
46

k 30.11.2010
46,58

5,17

7,13

60,33
13 688,03
16,12

41,07
9 043,77
0,50

6) Víceúčelové centrum pro kulturu a sport v lázeňské obci Slatinice - Sokolovna Slatinice
Ověřeno zaúčtování příjmu dotace v rámci dotačního titulu z Regionálního operačního programu
soudrţnosti Střední Morava (ROP) a výdaje financované z dotace realizované na základě schválených
smluv. Konkrétně byli kontrolováni dodavatelé: BM asistent s.r.o., Jiří Štýbnar, Horstav Olomouc,
s.r.o., Reality Magnus s.r.o a p.Machovský. Konta dodavatelů z knihy došlých faktur za sledované
období byla odsouhlasena na smluvní plnění bez zjištění nedostatku. Investice byla po ukončení
realizace řádně zařazena do majetku.
Jako samostatná investice (tzn. mimo financování dotace z ROP) bylo realizováno odvodnění školního
hřiště prostřednictvím dodavatelské firmy TAST ORN s.r.o. Z konta dodavatelů z knihy došlých faktur
vyplývá fakturace za vícepráce na hřišti ve výši 182 004,- Kč. Jde o fakturu ze dne 31.3.2010 za
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asfaltový povrch s betonovými prvky a provedené drenáţe. Doloţená objednávka k pracím za obec je
přitom datována aţ ke dni 1.4.2010 (tzn. po datu vyhotovení fakturace od dodavatele). Uvedené
vícepráce jsou zařazeny do majetku obce pod inventárním číslem DM199 jako odvodnění školního
hřiště spolu s fakturou od stejného dodavatele za 2 982,- Kč. Celková hodnota pořízeného majetku
prostřednictvím firmy TAST ORN s.r.o je 184 986,- Kč.
O nabytí nemovité věci by dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích mělo rozhodovat zastupitelstvo
obce, coţ nebylo zápisem ze zasedání zastupitelstva doloţeno.
Na Plumlově dne 4.2.2011

Sokolovna
Dovolte pár slov k naší nově zrekonstruované sokolovně......
V ţádném případě tento počin neodsuzujeme. Fakt, ţe sokolovna rekonstrukci
potřebovala, byl zcela zřejmý. Věc, která přímo pálí nás - nejen vedení obce, jsou některé
neřešené investice, někdy i zásadní, vícepráce, které nakonec bylo nutné uhradit, pouţité
materiály a zařízení z hlediska kvality a zpracování a také zvláštnosti v podobě faktur za
rekonstrukci, které doplácíme aţ my. Některé záleţitosti jsme po čase bádání, zjišťování a
telefonátech pochopili, ne však schválili.
Zaráţející je především to, ţe rekonstrukce nezahrnovala výměnu starého plynového
kotle. Ten na začátku zimy 2010 začal dosluhovat a vedení OÚ jej muselo prozatímně
vyměnit za kotel ze ZŠ Slatinice, které patří velký dík, ţe nám toto umoţnila. Dále nebyla
vyměněna střešní krytina hlavní části sokolovny. Ta zůstala původní a nové jsou pouze části
střechy na nově vybudovaných částech a vedlejších přístavcích. Doufáme, ţe nás takovýchto
kostlivců čeká co nejméně, ale kdyţ vidíme, na jak zásadních věcech se šetřilo, jsme skeptičtí.
Další nepochopitelnou záleţitostí je krok dodavatele celého projektu rekonstrukce. Na
celou akci najal subdodavatele - firmu ve vlastnictví tehdejšího zastupitele a předsedy
kontrolního výboru. Je zřejmé, ţe daný postup je přinejmenším nemorální a otázkou zůstává,
jaké byly interní podmínky při výběru hlavního dodavatele?!
I kdyţ bychom rádi celý projekt hloubkově prověřili, realizace není moţná, a to z
prostého důvodu. Pokud by se zjistilo jakékoli pochybení, odnesl by to rozpočet obce formou
postupného odčítání procent dotace. K zamyšlení je také objem víceprací a znovu jejich
realizátoři - mezi jinými i firma, ve které je předchozí starosta zakládajícím členem a
spolumajitelem?!
Zkrátka a dobře řečeno slovy laika: celá rekonstrukce stála fakticky řádově o několik
milionů méně (tím máme na mysli skutečné náklady), ale bylo „nutné“, aby se někteří další
účastníci dostatečně „nakrmili“. Naštěstí ti, kteří si z OÚ dělali dojnou krávu, nejsou jiţ ve
vedení obce.
Jen pro srovnání můţe poslouţit nové sportovně společenské centrum v Čechách pod
Kosířem. Tento projekt měl celkové náklady 25 mil. korun. Centrum bylo postaveno doslova
na zelené louce a svým rozsahem a vybavením je nejen srovnatelné, ale dá se říci, ţe
převyšuje naši sokolovnu. Pokud si uděláte čas zajeďte se do Čech pod Kosířem podívat a
sami si zařízení srovnejte budete překvapení co vše se dá za tolik peněz vybudovat.
3. etapa kanalizace a inţ. sítě v Lípách 2010
Jedná se o náklady, které významně zatíţily rozpočet obce (bez dotace). Proto chceme
informovat občany, jak vše probíhalo. Na 3. zasedání zastupitelstva obce dne 24.2. 2011
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vystoupil pan Ing. Valenta a pozastavil se nad úhradou nákladů na napojení šesti rodinných
domů v Lípách.
Cituji ze zápisu: „Z pohledu pana Valenty je částka za zasíťování těchto pozemků příliš veliká
a jeho názor je, ţe tato akce by se měla vlézt do šesti set tisíc, takţe by chtěl vědět, zda tyto
náklady někdo zkoumal. Pan Havlíček reagoval slovy, ţe akce šesti RD v Lípách byla akcí
minulého vedení a připomněl, ţe pan Valenta byl tehdy předsedou kontrolního výboru. Pan
Valenta odpověděl, ţe o této akci nic neví a ţe by bylo dobré se podívat na data objednávky
a faktury. On sám nic neobjednával a o celé akci se dověděl, aţ kdyţ mu pan Šolc řekl, ţe na
obec přišla faktura. Pan Šolc řekl, ţe v té době jiţ nebyl pan Valenta kontrolního výboru.“
Dne 30.9. 2010 rada obce svým rozhodnutím 765/49 pověřila starostu p. Ţouţelku
zajištěním nabídkového rozpočtu na realizaci výstavby 3. etapy kanalizace v Lípách včetně
dalších inţ. sítí. Jiţ za čtyři dny, to je 4.10. 2010 byly vystaveny objednávky podepsané
starostou obce panem F. Ţouţelkou na rozšíření inţ. sítí pro firmu VTP Poláček (nabídkový
rozpočet nebyl nalezen) pod značkou vyřizuje je uveden pan Šolc. Práce byly zahájeny 7.10.
2010, v té době tedy byl ve funkci i pan Valenta. Teprve dne 3.11. 2010, tedy téměř měsíc
po zahájení prací, rada obce svým rozhodnutím 827/54 schvaluje realizaci prodlouţení inţ.
sítí v Lípách firmou VTP Poláček s.r.o. Dle zápisu byl na tomto zasedání rady přítomen i pan
Ing. Valenta. Do dnešního dne nelze celé dílo zkolaudovat, protoţe minulé vedení přislíbilo
SSOK vybudování chodníku. Tato akce však nebyla finančně zajištěna stejně jako celá 3.
etapa, proto musíme přistoupit k obnovení příkopu, aby bylo moţno celou stavbu
zkolaudovat. Tolik pro objasnění průběhu realizace celé akce.
Dosavadní náklady na dílo:
Fakturace VTP Poláček celkem:

1 097 591 ,-

Faktura za překopnutí kabelu NN:

29 000,-

Pracovníci obce doposud odpracovali na této akci 475 hodin + 20 hodin práce nakladače
HON.
Po jednání s panem Poláčkem se nám podařilo sníţit fakturovanou částku o 100 000,- a
k dalšímu sníţení o cca 150 000,- by mělo dojít po kolaudaci a následném odprodeji
plynovodu firmě SMP Net. Stavebníci se podíleli částkou kaţdý 10 000,-. O konečných
nákladech na tuto akci Vás budeme informovat po jejím dokončení.
Stav strojového a vozového parku
Nepochopitelným také zůstává rozprodej stavebních strojů a vozového parku obce.
Obec se tím pádem stala závislá na dodavatelích těchto sluţeb. Tento problém se týká
základního fungování obce. Od převozu materiálů po základní výkopy a odstraňování zeminy.
Nevíme komu tímto chtělo vedení prospět - obci však rozhodně ne!!!
Mateřská škola Slatinice
Nedostačující kapacita naší školky a její zhoršující se technický stav je problém, který
se jiţ řeší delší dobu. Některé části a vybavení jiţ byly měněny a rekonstruovány jiţ po roce
2000. Minulé vedení počítalo spíše s projektem celkové rekonstrukce s náklady přes
22 miliónů korun. Znovu je podle nás tato částka víc neţ diskutabilní a těţko pochopitelná.
Tento projekt i přes svou finanční náročnost neřešil nedostačující kapacitu školky. Řešil však
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jídelnu, která by se v případě jeho realizace přesunula do budovy školky a slouţila by jak ZŠ
a MŠ, tak popřípadě i cizím strávníkům. Tím pádem by se kuchyně přesunula ze ZŠ také do
budovy MŠ. Ţádost o dotaci proběhla v minulém roce na ROP.
Nové vedení obce poté koncem roku 2010 dostalo vyrozumění o tom, ţe projekt nebyl
schválen do dalšího kola výběru ţádostí a má si vyzvednout všechnu dokumentaci. Na
pozdější schůzce s pracovníky ROP jsme dostali vysvětlení, proč ţádost neprošla ani prvním
kolem a byla pouze přijata. Celá ţádost byla naprosto špatně zpracovaná. Obsahovala
neuvěřitelný počet formálních i obsahových chyb neslučitelných s úspěchem přijetí.
Mimo jiné se v ţádosti objevily tyto nedostatky:
málo aktivit spojených s MŠ,
špatně zpracováno území dopadu (spádovost okolních obcí),
neměnný počet dětí,
program, ve kterém bylo ţádáno, nepodporoval výstavbu jídelen pro jiný účel neţ pro
MŠ,
bylo uváděno, ţe projekt se v případě nezískání dotace nebude realizovat,
chybí demografie růstu dětí,
chybí analýza makroprostředí,
nepřesná segmentace cílových skupin,
špatně zpracován dotazník - ţádná data (ţádné zdroje),
špatně zpracován odhad poptávky,
chybí soupis konkurence,
neuvedeny substituty, chybí odhad poptávky,
celkově špatně zpracované dotazníkové šetření,
jídelna pro školu nesmí být v daném programu uváděna a její náklady by byly
nezpůsobilé atd.
Nebyly jsme schopni na schůzce všechny nedostatky zaznamenat.
Neobviňujeme z neúspěchu v daném dotačním titulu minulé vedení obce. Ovšem
mělo si ţádost alespoň detailně prostudovat, coţ jistě neudělalo, protoţe se v ţádosti dokonce
mluví o škole v obci Vidnava!!! Je tedy patrné, ţe zpracovatelská firma ţádost nezpracovala
tak, jak by měla. Nové vedení se pokusí, pokud to bude moţné, podniknout kroky k nápravě.
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Plánovaná velká rekonstrukce tedy nevyšla, ale malá kapacita tíţila a tíţí školku dál.
Vedení ZŠ a MŠ tedy přišlo s návrhem řešení. Kuchyň v MŠ přebudovat na přechodné
oddělení. Na to vedení obce reagovalo svoláním schůzky se stavebním technikem, krajskou
hygienickou stanicí a vedením ZŠ a MŠ Slatinice. Z této schůzky vyplynulo, ţe přebudování
by bylo moţné, jednalo by se však o nevratný krok a kuchyň by mohla být obnovena jen za
velice nesnadných podmínek. Proto vedení obce navrhlo řešení nového oddělení v místě
bývalé kotelny a kanceláře vedoucí školní jídelny s malým přístavkem.Toto řešení není
přehnaně finančně náročné, i přesto je v letošním roce neřešitelné z důvodu nedostatku
financí. BUDEME SE VŠAK SNAŢIT ŘEŠIT SITUACI BĚHEM VOLEBNÍHO OBDOBÍ.

Závěrem
I kdyţ se některé pasáţe našeho Občasníku zdají pesimistické, přesto se nechceme do
budoucna neustále vracet k neúspěchům a lidským selháním minulých let.
Rádi bychom vrátili občanům důvěru k představitelům obce, které si sami zvolili,
uchovali do příštích let všem příjemné prostředí naší krásné obce a vnesli mezi nás občany
důvěru, slušnost a vzájemnou solidaritu.

Občasník je dostupný i v elektronické formě na oficiálních stránkách obce: www.slatinice.com
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