3. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
pondělí 25. 2. 2019 od 19,00 hod. v Zasedací místnosti OÚ
Slatinice
Přítomno:

15 zastupitelů (viz. prezenční listina)

Zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) bylo zahájeno v 19:03 hodin starostou obce panem
Ondřejem Mikmekem. Pan Mikmek pozdravil přítomné zastupitele a občany. Konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno a tato informace podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Slatinice zveřejněna po dobu nejméně 7 dní.
Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatuji, že je přítomno 15 členů
zastupitelstva (z celkového počtu patnácti členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné podle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Z důvodů vzdání se mandátu zastupitele pana Kryla ze dne 31. 1. 2019 nastupuje do našeho
ZO první náhradník, kterým je pan Lukáš Havlíček. Pan starosta přečetl slib a vyzval pana
Havlíčka k jeho podpisu. Slib ve znění:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Slatinice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Ověřovatele zápisu určil starosta pana Bc. Petra Klevetu M. Sc. a Pavla Strouhala.
Zapisovatelem byl určen pan Michal Kryl.
Do návrhové komise byli určeni pan Ing. Petr Tomeček a Miroslav Dopita.
Zápis z minulého zasedání byl po projednání oběma ověřovateli podepsán a je tedy pokládán
za schválený.
Starosta následně seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení č.:25/3
1. Kontrola usnesení
2. Rozpočet obce Slatinice pro rok 2019
3. Schválení komunikace MMR dotace
4. Dotace místním spolkům a organizacím 2019
5. Diskuse, různé
Byla dána možnost přítomným sdělit svá stanoviska.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení přijato.
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Usnesení č.:25/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Rozpočet obce Slatinice pro rok 2019
3. Schválení komunikace MMR dotace
4. Dotace místním spolkům a organizacím 2019
5. Diskuse, různé
Bod č. 1 - Kontrola usnesení
Usnesení č.:18/2 Zastupitelstvo obce Slatinice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 1263,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována měsíčně od 1. 1. 2019. Výsledek
hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. :19/2 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje, aby neuvolněným členům
zastupitelstva byla poskytována měsíční odměna následovně: - člen rady 3000,- + 1263,-Kč =
4263,- Kč Odměna bude poskytována měsíčně od 1. 1. 2019. Výsledek hlasování: Pro 8 Proti
0 Zdržel se 3 (Sedlák, Strouhal, Čepl)
Usnesení č.: 20/2 Zastupitelstvo obce Slatinice v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích
stanoví, že neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci člena rady a
předsedy výboru, bude odměna poskytována ve výši 6263,- Kč (z toho 4 263,- Kč za výkon
funkce člena rady a 2000,- Kč za výkon funkce předsedy výboru). Odměna bude poskytována
měsíčně od 1. 1. 2019. Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 1 (Čepl)
Usnesení č.:21/2 Zastupitelstvo obce Slatinice volí jako členy finančního výboru: Jana
Stachová (Lípy), Michal Kryl (Slatinice). Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 1
(Kryl)
Usnesení č.: 22/2 Zastupitelstvo obce Slatinice volí jako členy kontrolního výboru: Miroslav
Horký (Lípy), Bc. Jakub Forman (Slatinice). Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.:23/2 Zastupitelstvo obce Slatinice je přesvědčeno, že vodní dílo (stavba koryta a
opěrných zdí potoka Deštná) je majetkem Povodí Moravy a proto nesouhlasí s náhradou 65
384Kč za vybudované vodní dílo. Zastupitelstvo obce Slatinice na základě nově zjištěných
skutečností (stavbu prováděl s.p. Meliorace Ostrava, pozemek byl bezúplatně převeden na
Státní meliorační správu dle §32 odst.2 zákona č.138/1973Sb.) je zastupitelstvo obce
přesvědčeno, že majitelem vodního díla je nástupnická organizace tj. Povodí Moravy s.p.
Zastupitelstvo obce Slatinice revokuje usnesení č.104/11 z 14.12.2016 o převedení stavby
koryta a opěrných zdí potoka Deštná v k.ú. Lípy do majetku obce. Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0 Zdržel se 0
V současné době probíhá jednání na soudě, kdy jsme podali odpor proti rozhodnutí a po
Povodí Moravy budeme požadovat rekonstrukci koryta.
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Usnesení č.:24/2 Obec Slatinice byla informovaná o podání žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce sportovního a multifunkčního areálu, SK Slatinice, z.s.“ z programu 133 530
Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, Podprogram 133D 531 Podpora
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, financované Ministerstvem školství,
mládeže, tělovýchovy. Obec Slatinice souhlasí se spolufinancování minimálně 1/3 nákladů z
minimální spoluúčasti dotace projektu na akci projekt „Rekonstrukce sportovního a
multifunkčního areálu, SK Slatinice, z.s“ z programu 133 530 Podpora materiálně technické
základny sportu 2017 až 2024, Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny
sportu – ÚSC, SK a TJ, financované Ministerstvem školství, mládeže, tělovýchovy, kterou
bude realizovat Sportovní klub Slatinice, z.s, IČ:166 26 937 z rozpočtu obce Slatinice.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Sportovní klub již podal žádost.
Návrh usnesení č. 26/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 26/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
Bod č.: 2 - Rozpočet obce Slatinice pro rok 2019
Pan Havlíček přednesl návrh rozpočtu - závazné ukazatele pro rok 2019 byly zpracovány
podle platných zákonů, zejména podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 51/2011 o rozpočtové
skladbě.
Plánované příjmy tvoří 30.346.166,- Kč, výdaje 37.847.602,- Kč, přičemž rozdíl mezi příjmy
a výdaji je zapojen do rozpočtu prostřednictvím tzv. financování ve výši 7.501.436,- Kč.
Vzhledem k tomu, že výdaje rozpočtu jsou vyšší než příjmy a rozdíl je rozpočtován na
vybraných položkách třídy 8 (finančními prostředky z minulých let, kontokorentním úvěrem
apod..) jedná se o rozpočet schodkový. Návrh rozpočtu byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední
desce a současně na webových stránkách obce.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č. 27/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele schodkového rozpočtu pro rok
2019 takto: příjmy 30.346.166,- Kč, výdaje 37.847.602,- Kč, financování ve výši 7.501.436,Kč.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení přijato.
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Usnesení č. 27/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele schodkového rozpočtu pro rok
2019 takto: příjmy 30.346.166,- Kč, výdaje 37.847.602,- Kč, financování ve výši
7.501.436,- Kč.
Bod č.: 3 - Schválení komunikace MMR dotace
Pan Havlíček sdělil, že v dalším bodě budeme projednávat žádost o dotaci z MMR na opravu
místní komunikace (dále MK) na pozemku 847.
Pan starosta Ondřej Mikmek dal možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Sám si vzal slovo a nastínil situaci, o který pozemek se jedná. Komunikace byla porušena při
opravě vodovodu a nyní se nachází v katastrofálním stavu. Projekt je naplánován za
6 500 000 Kč a jsou v něm zahrnuta parkovací místa, která by pomohla plynulejšímu provozu
na Nádražní ulici. V budoucnu se plánuje oprava i dalších místních komunikací. Dále se
omluvil zastupitelům, že nedostali včas materiály, protože se doplňovaly podklady.
Paní Zejdová (zastupitelka) vznesla dotaz, zda se počítá i s pouličním osvětlením. Pan starosta
odpověděl, že ano.
Návrh usnesení č. 28/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje podání žádosti o dotaci do programu č.117D8210 z
MMR pro projekt: „2019-ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – SLATINICE“ uvedený
projekt se týká obnovy MK ležící na pozemku par. č. 847 v k.ú. Slatinice na Hané.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení přijato.
Usnesení č. 28/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje podání žádosti o dotaci do programu č.117D8210
z MMR pro projekt: „2019-ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – SLATINICE“
uvedený projekt se týká obnovy MK ležící na pozemku par. č. 847 v k.ú. Slatinice na
Hané.
Bod č. 4 - Dotace místním spolkům a organizacím 2019
V tomto bodě se schvalovaly veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací místním spolkům a
obecnímu s.r.o.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Pan starosta si vzal slovo, že dotace spolkům zůstávají stejné, až na neinvestiční dotaci
č.1/2019/DO Sportovnímu klubu Slatinice, která se zvýšila cca o 40 000 Kč. Je to z důvodu
většího zájmu dětí o sportovní aktivity (gymnastika, fotbal). Pan Šolc (zastupitel) sdělil, že
děti do 6ti let nemusí platit členský příspěvek, jak bylo dohodnuto s vedením obce na valné
hromadě.
Paní Zejdová (zastupitelka) vznesla dotaz, na co bude, konkrétně využita dotace a na co byla
využita minulý rok pro Služby obce Slatinice s.r.o. Pan starosta odpověděl, že na stroje.
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Návrh usnesení č. 29/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
č.1/2019/DO se Sportovním klubem Slatinice z.s., dotace ve výši: 295 000,- Kč a pověřuje starostu
obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Petr Šolc)
Návrh byl schválen a usnesení přijato.
Usnesení č. 29/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace č.1/2019/DO se Sportovním klubem Slatinice z.s., dotace ve výši: 295 000,- Kč a
pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.
Návrh usnesení č. 30/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace č.2/2019/DO s Mysliveckým spolkem Slatinice, dotace ve výši: 100 000,- Kč a
pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení přijato.
Usnesení č. 30/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace č.2/2019/DO s Mysliveckým spolkem Slatinice, dotace ve výši: 100 000,- Kč a
pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.
Návrh usnesení č. 31/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční
dotace č.3/2019/DO se svojí společností Služby obce Slatinice s.r.o. na pořízení
dlouhodobého majetku (zakoupení stroje), dotace ve výši: 300 000,- Kč a pověřuje starostu
obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (JUDr. Dagmar Zejdová)
Návrh byl schválen a usnesení přijato.
Usnesení č. 31/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční
dotace č.3/2019/DO se svojí společností Služby obce Slatinice s.r.o. na pořízení
dlouhodobého majetku (zakoupení stroje), dotace ve výši: 300 000,- Kč a pověřuje
starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.
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Bod č. 5 - Diskuse, různé
5.1 Nákup pozemků ŠOLCOVI
První slovo si vzal pan starosta a nastínil nákup pozemků. Přiblížil, o jaký pozemek se jedná:
pozemek parc. č. 615/34 o výměře 10354 m², za který navrhuje uhradit majitelům 776.550,Kč, tedy 70,- Kč za m². Jedná se o pozemky mezi tratí a průmyslovou zónou Slatinice. Část
z nich již obec vykoupila v minulém období a pracuje na nich s přípravou ploch pro obec i její
s.r.o.
Paní Zejdová (zastupitelka) vznesla dotaz, zda se tyto pozemky opravdu hodí nakupovat, zda
je to za cenu obvyklou a srovnatelnou z prodeje pozemků z minulých období.(Z důvodu
případné kontroly.) Pan starosta odpověděl, že před 4 lety nakupovala obec tyto pozemky cca
za 75,- Kč za m². Tudíž o 5,- Kč za metr dražší. Pan starosta informoval přítomné, že peníze
na výkup pozemků v rozpočtu obce jsou - včetně nákupů pozemků v Lípách. Pan starosta dále
uvedl, že nabízená cena za pozemek je pro obec výhodná.(Za výkup pozemku, na kterém je
asfaltová cesta, vybudovaná v dotačním program SAPARD v průmyslové zóně požaduje
družstvo přibližně 3.500,- Kč/m2).
Návrh usnesení č.: 32/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku parc. č. 615/34 o výměře 10354 m²
(orná půda) v kat. území Slatinice na Hané a pověřuje starostu obce pana Ondřeje
Mikmeka zadáním vypracování kupní smlouvy a jejím následným podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.: 32/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku parc. č. 615/34 o výměře 10354
m² (orná půda) v kat. území Slatinice na Hané a pověřuje starostu obce pana Ondřeje
Mikmeka zadáním vypracování kupní smlouvy a jejím následným podpisem.
5.2 Smlouva o kontokorentním úvěru č. 1801703309/19
Pan starosta informoval, že i když každý rok schvalují kontokorent ve výši 1 500 000Kč, tak
ještě nebyla příležitost ho vyčerpat. Ale byla by škoda, kdyby kontokorent neměli v záloze.
Při čerpání by se jednalo cca o 2% úročení za rok.
Usnesení č.: 33/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1801703309/19
s ČESKOU SPOŘITELNOU a.s. a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č.: 33/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru č.
1801703309/19 s ČESKOU SPOŘITELNOU a.s. a pověřuje starostu obce pana Ondřeje
Mikmeka podpisem.
5.3. Dodatek smlouvy o úvěru č. 0317401419/LCD
Pan starosta sdělil, že se jedná o úvěr s Českou spořitelnou, který se čerpá na opravu
vodovodu. Část úvěru bude i na opravu přípojek. Po opravě vodovodu ve Slatinicích klesla
ztrátovost až o 1/3.
Návrh usnesení č.: 34/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje dodatek smlouvy o úvěru č. 0317401419/LCD
s ČESKOU SPOŘITELNOU a.s. a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.: 34/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje dodatek smlouvy o úvěru č. 0317401419/LCD
s ČESKOU SPOŘITELNOU a.s. a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka
podpisem.
5.4. Kluziště
Pan Petr Šolc (zastupitel) informoval občany, že Sportovní klub Slatinice podal žádost o
druhou dotaci, a to na vybudování Kluziště za farou. První dotace se týkala „Rekonstrukce
sportovního a multifunkčního areálu, SK Slatinice, z.s.“ Druhá dotace by pokryla 70%
nákladů a 30% nákladů by investovala Obec Slatinice. Dále informoval o dané situaci, jak je
to s ledovými plochami v okolí a i o tom, že momentální situace multifunkčních hřišť
nedovoluje provozovat 10 druhů sportů na jednom hřišti, proto by rádi vybudovali hřiště,
které by přes zimu sloužilo jako ledová plocha na bruslení. Samozřejmě by k tomuto hřišti
byla vybudována i nejmodernější technika chlazení. V letním období by toto hřiště mohli
využívat děti k hraní florbalu, in-line bruslení apod.
Z publika se ozvala paní Štafová a ptala se, zda nová parkovací místa poberou všechny
příchozí návštěvníky. Pan Šolc (zastupitel) jí odpověděl, že každopádně ano. A pan starosta to
potvrdil.
Kdyby nám byly poskytnuty obě dotace, tak je možnost tyto dotace realizovat postupně.
Návrh usnesení č.: 35/3
"Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí informaci o podání žádosti SK Slatinice o
poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního programu "Na podporu
výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019".
Žádost byla podána 18. 2. 2019 na projekt s názvem "SK Slatinice - multifunkční hřiště s
umělým kluzištěm".
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Zastupitelstvo obce Slatinice dále schvaluje, že v případě poskytnutí dotace ve výši 70 %
skutečných nákladů dofinancuje zbývajících 30 % z obecního rozpočtu. Případná realizace
projektu se předpokládá nejpozději do června 2020".
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.: 35/3
"Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí informaci o podání žádosti SK Slatinice o
poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního programu "Na podporu
výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019".
Žádost byla podána 18. 2. 2019 na projekt s názvem "SK Slatinice - multifunkční hřiště
s umělým kluzištěm".
Zastupitelstvo obce Slatinice dále schvaluje, že v případě poskytnutí dotace ve výši 70 %
skutečných nákladů dofinancuje zbývajících 30 % z obecního rozpočtu. Případná
realizace projektu se předpokládá nejpozději do června 2020"
Dále byl vyzván pan Ing. Petr Tomeček (zastupitel) ke komentáři kolem obecního lesa. Pan
Tomeček debatoval o napadení stromů kůrovcem a do konce února by se měl schválit
Hospodářský plán, který bude trvat 10 let.
Paní Skácelová z Líp vznesla dotaz, zda obec plánuje nějaký přechod pro chodce u obchodu
v Lípách, protože děti nemohou přecházet z důvodu rychle jedoucích aut. Pan Havlíček
(místostarosta) odpověděl, že tento problém se řeší už 10 let. Bohužel dopravní inspektorát
přechod nepovolil z důvodu, že se jedná o krajskou silnici II. třídy. Ale přislíbil, že tuto
informaci zkusí opět projednat.
Paní Štafová vznesla dotaz, proč není v Lípách radar na měření rychlosti, když to bylo
v rozpočtu. Pan starosta přislíbil, že letos se tam radar vybuduje. Ve směru z Drahanovic na
Slatinice je již radar opravený.
Pan starosta krátce informoval občany, že se také chystá projekt na omezení dopravy
přes Slatinice. A to konkrétně zákaz vjezdu automobilů nad 3,5 tuny, protože od roku 1972
mají Slatinice Statut lázeňského místa a část komunikace zasahuje do lázeňského území.
Nákladní automobily komplikují přecházení přes cestu a znečišťují ovzduší. I když ve
výsledku na toto opatření doplatí okolní obce.
Pan Šolc (zastupitel) se zeptal, jak je to s obchvatem, který byl naplánován v minulosti.
Starosta odpověděl, že Obec Slatinice vypracovala projekt na tento obchvat, zaplatila ho,
uvolnila by obecní pozemky, ale kraj má důležitější stavby.
Dále se dotazoval pan Bátěk, zda se řešil od minulého zasedání přístup na hřiště v Lípách. Na
to odpověděl p. Šolc (zastupitel), že se zatím stále jedná s majitelem pozemku panem
Slezákem, kudy má přístup vést, ale bohužel bez výsledku. Pan starosta potvrdil, že se pracuje
na nové studii (lesopark + hřiště) a vybudování nové přístupové cesty až nad lesíčkem.
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Na to byl vznesen další dotaz občana pana Horkého, zda bude studie k nahlédnutí a pan
starosta odpověděl, že určitě ano.
Další dotaz byl od pana Synka, kdy bude opraveno osvětlení v Nádražní ulici. Pan starosta
vysvětlil situaci a přislíbil, že se pokusí do konce týdne udělat provizorní řešení a na jaře,
až bude příznivé počasí, se osvětlení plně opraví.
Dále si tento občan stěžoval, že nefunguje místní rozhlas. Pan starosta opět odpověděl, že
funkce osvětlení a místního rozhlasu jsou propojené, proto závada může být odstraněna pouze
současně.
Dále zazněl dotaz od paní Štafové, proč nejsou zveřejňovány zápisy z rady. Pan starosta
odpověděl, že zápisy nejsou zveřejňovány z důvodu nedostatku času. Budou pouze
k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Slatinice.
Další občanka paní Dočkalová měla na srdci 2 otázky. První zněla, kdy bude otevřena MŠ.
Pan starosta opět reagoval a seznámil občany se situací, proč se to táhlo tak dlouho a že by
MŠ měla být zkolaudována během března. Druhý dotaz byl ohledně znečištění prostředí
kolem sběrného místa, konkrétně kolem zeleného kontejneru na sklo. Pan starosta opět
seznámil všechny občany s projektem, kdy se budou vybudovávat polopodzemní kontejnery
a mělo by se zamezit tomuto problému.
Na dotaz proč tam nemůže být kamerový systém, odpověděl pan Havlíček (místostarosta), že
nemáme obecní policii a i z důvodu GDPR obec nemůže poskytovat záznamy, které by
následně použila proti pachateli. Pan starosta sdělil občanům, že obecní policie se řeší na
mikroregionu.
Dále pan Synek požadoval odpověď na otázku, zda se bude bourat nádražní budova a zda
obec o ni nejeví zájem. Starosta v první řadě oznámil, že byla zveřejněna mylná informace, že
obec o tento objekt nemá zájem. Až nyní SŽDC přišla s návrhem, že tuto budovu chtějí
zbourat. Pan Mikmek (starosta) všechny informoval, že čeká na vyjádření od skautů, zda by si
objekt pronajali a obci by zůstalo nákladiště, o které má zájem.
Další občan Slatinic pan Vystavěl měl plno otázek. První směřovala k umístění třídících
kontejnerů, zda se plánuje vybudovat nějaké místo poblíž rezidence. Pan starosta informoval
občany, že se chystá vybudování sběrného místa v ulici Za Dvorcem.
20:34 hodin – odchod zastupitelky paní Mgr. Zdeňky Ševčíkové.
Další dotaz stejného občana zněl, jak to vypadá s vybudováním plánované cyklostezky,
protože slyšel informaci, že družstevníci nepovolí tuto stavbu. Pan starosta sdělil, že má
mylné informace a cyklostezka se bude budovat. Poslední otázka byla opět na pana starostu,
zda má informace o možnosti získání finančních prostředků z kanceláře hejtmana, konkrétně
Petra Váni. Pan starosta odpověděl, že tuto informaci projedná.
Paní zastupitelka Mgr Marie Surmová podala písemnou žádost za občany v Lípách
na umístění vývěsky v obci Lípy v lokalitě Větřák. Pan Havlíček informoval občany, že se
pokusí projednat tuto žádost, ale že bude problém s pozemky.
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Poslední dotaz zazněl od paní Štafové a to, zda by nemohlo být zpřístupněno veřejnosti nové
dětské hřiště v MŠ. Pan starosta odpověděl, že tuto informaci projedná s vedením školy.
Na závěr pan starosta pozval všechny občany na Masopust a ve 20:44 hodin ukončil
3. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice.
Přílohy:
1. Oznámení o dni a místě konání veřejného zasedání ZO
2. Prezenční listina zastupitelů
3. Prezenční listina občanů
4. Návrh rozpočtu
5. Úprava místních komunikací – Slatinice_10b
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2019/DO
7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2019/DO
8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 3/2019/DO
9. Smlouva o kontokorentním úvěru č. 1801703309/19
10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0317401419/LCD ze dne 26. 9. 2017
11. Slib člena zastupitelstva

Zápis vypracoval: Michal Kryl
Ověřovatelé:

Pavel Strouhal

podpis:

Bc. Petr Kleveta M. Sc.

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:
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Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se
konalo v pondělí 25. 2. 2019 od 19,00 hod. v zasedací místnosti
Obecního úřadu Slatinice
Usnesení č.:25/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice ve znění:
1. Kontrola usnesení
2. Rozpočet obce Slatinice pro rok 2019
3. Schválení komunikace MMR dotace
4. Dotace místním spolkům a organizacím 2019
5. Diskuse, různé
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 26/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 27/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závazné ukazatele schodkového rozpočtu pro rok
2019 takto: příjmy 30.346.166,- Kč, výdaje 37.847.602,- Kč, financování ve výši
7.501.436,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 28/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje podání žádosti o dotaci do programu č.117D8210
z MMR pro projekt: „2019-ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – SLATINICE“
uvedený projekt se týká obnovy MK ležící na pozemku par. č. 847 v k.ú. Slatinice na
Hané.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 29/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace č.1/2019/DO se Sportovním klubem Slatinice z.s., dotace ve výši: 295 000,- Kč a
pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (Petr Šolc)
Usnesení č. 30/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace č.2/2019/DO s Mysliveckým spolkem Slatinice, dotace ve výši: 100 000,- Kč a
pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.
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Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 31/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční
dotace č.3/2019/DO se svojí společností Služby obce Slatinice s.r.o. na pořízení
dlouhodobého majetku (zakoupení stroje), dotace ve výši: 300 000,- Kč a pověřuje
starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 (JUDr. Dagmar Zejdová)
Usnesení č.: 32/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup pozemku parc. č. 615/34 o výměře 10354
m² (orná půda) v kat. území Slatinice na Hané a pověřuje starostu obce pana Ondřeje
Mikmeka zadáním vypracování kupní smlouvy a jejím následným podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.: 33/3:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru č.
1801703309/19 s ČESKOU SPOŘITELNOU a.s. a pověřuje starostu obce pana Ondřeje
Mikmeka podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.: 34/3
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje dodatek smlouvy o úvěru č. 0317401419/LCD
s ČESKOU SPOŘITELNOU a.s. a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.: 35/3
"Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí informaci o podání žádosti SK Slatinice o
poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního programu "Na podporu
výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019".
Žádost byla podána 18. 2. 2019 na projekt s názvem "SK Slatinice - multifunkční hřiště
s umělým kluzištěm".
Zastupitelstvo obce Slatinice dále schvaluje, že v případě poskytnutí dotace ve výši 70 %
skutečných nákladů dofinancuje zbývajících 30 % z obecního rozpočtu. Případná
realizace projektu se předpokládá nejpozději do června 2020".
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
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Ověřovatelé:

Pavel Strouhal

podpis:

Bc. Petr Kleveta M. Sc.

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:
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