Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
pondělí 27.6.2019 od 18,30 hod. v KD Lípy
Zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) bylo zahájeno v 18:31 hodin starostou obce panem
Ondřejem Mikmekem. Pan starosta 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 konstatoval, že je přítomno 10 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 - ti všech členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné podle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Ověřovateli zápisu určil starosta paní Mgr. Marii Surmovou a Bc. Petra Klevetu MSc.
Zapisovatelem byl určen pan Michal Kryl.
Do návrhové komise byli určeni pan Pavel Strouhal a Radek Heckel.
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 zveřejněné na úřední desce.

Návrh usnesení č.: 46/6
1. Kontrola usnesení
2. Závěrečný účet za rok 2018
3. Účetní uzávěrka za rok 2018
4. Veřejnoprávní smlouva SK Slatinice
5. Diskuze, různé
Byla dána možnost přítomným sdělit svá stanoviska.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení přijato.
Usnesení č.: 46/6
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice v určeném znění, jak bylo
předneseno.
1. Kontrola usnesení
2. Závěrečný účet za rok 2018
3. Účetní uzávěrka za rok 2018
4. Veřejnoprávní smlouva SK Slatinice
5. Diskuze, různé

Bod č. 1 - Kontrola usnesení
Usnesení ze zasedání ZO Slatinice ze dne 22. 5. 2019:
Usnesení č. 38/4: Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje prodej pozemku par.č. 149/2v k.ú.
Slatinice na Hané, zájemci: paní Fürstrová, za nejvyšší nabídnutou cenu: 122 ,- Kč bez DPH
za m2. Dále zastupitelstvo obce Slatinice pověřuje starostu obce Ondřeje Mikmeka podpisem
smluv se všemi nutnými podrobnostmi, kterými mohou být: předkupní právo pro obec,
termíny plateb, apod.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 39/4 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje bezúplatný převod části pozemku
parc. č. 769/1 ost. pl. o výměře 5 m² v kat. území Slatinice na Hané, dle GP č. 804-327/2018
ze dne 24.10. 2018, pozemek par.č 769/1 díl „a“ o výměře 5 m², který je sloučen do pozemku
par.č. 761/5 ost. Pl. o celkové výměře 1077 m², a pověřuje starostu obce pana Ondřeje
Mikmeka zadáním, vypracováním kupní smlouvy a jejím následným podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 40/4 Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o investičních akcích
v obci Slatinice v roce 2019. Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 41/4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí vzdání se funkce člena finančního
výboru panem Michalem Krylem. Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 42/4 Zastupitelstvo obce Slatinice volí jako člena finančního výboru Petra Šolce.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 1 (P. Šolc)
Dávám přítomným možnost sdělit své stanovisko.
Usnesení z mimořádného zasedání ZO Slatinice ze dne 30.5. 2019:
Usnesení č.: 45/5 Zastupitelstvo obce Slatinice na základě posouzení stanovisek právních
zástupců považuje za nutné řešit smlouvy uzavřené mezi Obcí Slatinice a obyvateli
(nájemníky, budoucími vlastníky) BD č.p. 367 ve Slatinicích. Zastupitelstvo Obce Slatinice
proto navrhuje upravit stávající, nebo uzavřít nové smlouvy takové, u kterých bude
jednoznačně zajištěna jejich platnost a dosažena právní jistota pro všechny smluvní strany
s ohledem na výrazné změny právní úpravy v mezidobí a spornost uzavření závazků obce již
v době podpisu smluv. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k realizaci všech kroků, s tím
spojených včetně udělení plné moci právní zástupkyni obce Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové
a sjednání podmínek právního zastoupení, a to vše do 15. 11. 2019. Výsledek hlasování: Pro
10 Proti 1 (JUDr. Dagmar Zejdová) Zdrželi se 3 (Pavel Strouhal, Petr Šolc, Ing. Michal
Sedlák)

Návrh na usnesení č.47/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 47/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
Následně pan starosta předal slovo panu Havlíčkovi.

Bod č. 2 – Závěrečný účet za rok 2018
Obec Slatinice zpracovala závěrečný účet za rok 2018 dle §17 zákona 250/2000 sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů
a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a další údaje finančního hospodaření obce
a zřízené příspěvkové organizace. Součástí je vyúčtování finančních vztahů a zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn
na úřední desce a webových stránkách obce. Kompletní zpracování závěrečného účtu včetně
povinných příloh bylo také k dispozici k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č. 48/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závěrečný účet obce Slatinice za rok 2018 se
souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení č. 48/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závěrečný účet obce Slatinice za rok 2018 se
souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

Bod č. 3 – Účetní uzávěrka za rok 2018
Obec Slatinice v návaznosti na §4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; § 85
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek; předkládá
schvalovacímu orgánu k projednání účetní závěrku obce Slatinice za rok 2018.
K projednání účetní závěrky obce Slatinice byly zastupitelstvu obce předloženy tyto
podklady:







Účetní závěrka – 1. Rozvaha, 2. Výkaz zisku a ztráty a 3. Příloha
4. Inventarizační zpráva
5. Zpráva z interního auditu
6. Roční zpráva o provedení finanční kontroly
7. Finanční vypořádání dotací
8. Zpráva o přezkumu hospodaření

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č.
220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila
před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku
s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č. 49/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice v souladu s §84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku obce Slatinice sestavenou
k 31.12.2018.
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle §84 odst.2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích: zastupitelstvo obce Slatinice ve složení k datu 27.6.2019
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky č.
220/2013:
zastupitel
Bc. Ondřej Mikmek
Stanislav Havlíček
Ing. Michal Sedlák
Ing. Petr Tomeček
Ing. Ondřej Čepl
Radek Heckel
Mgr. Zdeňka Ševčíková
Mgr. Radim Koutný
Bc. Lukáš Havlíček
Miroslav Dopita
Bc. Petr Kleveta M. Sc.
Petr Šolc
Mgr. Marie Surmová
Pavel Strouhal
JUDr. Dagmar Zejdová

Volba hlasování Pro,
proti, zdržel se, omluven
Pro
Pro
Pro
Omluven
Pro
Pro
Omluvena
Omluven
Pro
Pro
Pro
Omluven
Pro
Pro
Omluvena

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení přijato.

Odůvodnění hlasování

Usnesení č. 49/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice v souladu s §84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku obce Slatinice
sestavenou k 31.12.2018.
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle §84 odst.2, písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: zastupitelstvo obce Slatinice ve složení k datu 27.6.2019
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky
č. 220/2013:
Pan Havlíček předal slovo panu Mikmekovi.

Bod č. 4 – Veřejnoprávní smlouva SK Slatinice
Pan starosta připomněl, že jednu veřejnoprávní smlouvu už obec s SK Slatinice uzavřenou má
a tady ta druhá smlouva řeší příspěvek na dofinancování projektu rekonstrukce
multifunkčního areálu SK Slatinice.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č. 50/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
č.4/2019/DO se Sportovním klubem Slatinice z.s., dotace ve výši: 1 821 275,43 Kč a pověřuje
starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 50/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace č.4/2019/DO se Sportovním klubem Slatinice z.s., dotace ve výši: 1 821 275,43 Kč
a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.

Bod č. 5 – Diskuze, různé
První dotaz vznesl pan Mišák a zajímalo ho, jak to bude s parkováním kolem areálu SK
Slatinice. Připomněl, že na tento dotaz vznesl už dříve na zastupitelstvu.
Pan starosta odpověděl, že v rámci projektu by mělo být vykácení borovic a vybudování
nového příčného parkoviště. Dále konstatoval, že bohužel z druhé strany od potoka tolik místa
není, takže se to bude vše směřovat z přední strany. A samozřejmě další místa se budou třeba
v rámci projektu vybudovávat v příštím roce.
Další dotaz vznesl pan Střída. Zajímalo ho, zda na webových stránkách funguje odkaz –
online dotazy, protože mu nikdo neodpověděl. Pan starosta se omluvil, protože měl dojem,
že odpověděl, ale přislíbil, že to napraví. A samozřejmě reagoval, že odkaz funguje.
Další otázky, které měl na zastupitele, byly, že zmizely značky, které upozorňovaly řidiče na
snížení rychlosti na 70km/h, zda by nešlo ořezat stromy před značkou Lípy, které zabraňují
dobré viditelnosti řidičům a nešly by značky přesunout blíže k silnici, například, jak je značka

okres Olomouc, protože značky jsou dané na poslední chvíli a řidiči vjíždí do obce velkou
rychlostí.
Další otázka, kterou měl pan Střída, byla, zda se řeší instalace radaru v obci.
Pan Mikmek odpověděl, že značky 70km/h zmizely asi někdy po zábavě a informoval, že už
to řešil a bude se to řešit dále. Ke značkám se vyjádřil pan Havlíček a přislíbil, že větve
ořežou a značky zkusí předělat blíže k silnici. Na otázku kolem instalace radaru odpověděl
pan starosta a informoval občany, že objednaly projektanta na přechody pro chodce se
semaforem. Nyní se tato žádost nachází na dopravním inspektorátu.
Dále pan starosta konstatoval, že je zpracovaná projektová dokumentace na zrušení tranzitní
dopravy od sjezdu z dálnice na Senici na Hanou až po Prostějov. A pokud se tento projekt
dotáhne dokonce, tak by se doprava měla rozhodně zlepšit. Dále připomněl, že obec má
na kraji předjednáno zákaz projíždění automobilů nad 12t, možná dalším třem okresům se to
nebude líbit, ale je to z důvodu, že silnice prochází lázeňským územím.
Pan Horký vznesl dotaz, jak to vypadá s dostupností na hřiště v Lípách. Zda se řeší nějaký
projekt nebo v jaké je to fázi.
Pan starosta informoval, že architekt má zadáno, jak se to má provést a jediný, co chybí, tak je
pozemek Lesů, ale jak se projekt dokončí, tak se začne jednat i s Lesy ČR. A čeká se i na
dotace, ze kterých by to bylo financováno. Pan Havlíček ještě doplnil, že by se mělo jednat
o celkovou rekonstrukci areálu, kde by se provedla i nová výsadba stromů a vybudoval by se
nový lesopark. Ale celá rekonstrukce by se měla realizovat až příští rok.
Další dotazy vznesl pan Loníček. Měl 3 otázky. První otázka byla, že dne 22. 5. 2019 bylo
zastupitelstvo a paní Zejdová chtěla, aby v zápise byla její přiložená stanoviska. Druhá otázka
byla na předcházející zastupitelstvo, které se uskutečnilo 30. 5. 2019, že v zápise není, že pan
starosta zakázal diskuzi a chtěl by to tam dopsat. A poslední otázka zazněla, kdy budou
opraveny schody u bytového domu, když obec si dala závazek, že schody opraví do května
2018 a do dnešního dne schody nejsou opraveny. K první otázce se vyjádřil pan Mikmek, že
přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Slatinice, na webové stránky přílohy nepřikládáme.
K další otázce se pan starosta vyjádřil, že zápis je ověřovateli schválen a je tedy považován
za platný a už se nedá měnit. A na poslední otázku konstatoval, že se na místo přijede podívat
a schody opraví.
Následně si vzal slovo pan Havlíček a přečetl dopis, který byl podepsán obyvateli bytového
domu. A zajímalo ho, proč ho dostali všichni zastupitelé kromě pana starostu, místostarostu
a zastupitele Lukáše Havlíčka. Pan starosta se k tomu nechtěl vyjadřovat a připomněl, že
na minulém mimořádném zasedání bylo schváleno jedno usnesení, podle kterého se to bude
vše projednávat dále. A podotkl, že s panem Strouhalem si udělají schůzku a schody opraví.
Další otázku vznesl pan Horký a zeptal se, zda by mohly být nainstalované nové odpadkové
koše. Minimálně ke Studánce, na Větřák a k domu Snášelových. Pan starosta vzal tuto
informaci na vědomí.
Poslední dotazy měla paní zastupitelka Surmová a zeptala se, jak daleko je projekt kolem
popelnic na třídění odpadu. Pan starosta informoval, že všechny popelnice už máme ve
Slatinicích. A v průběhu července, srpna by měli všichni občani dostat informace o kampani.
Informoval občany, že popelnice budou pouze vypůjčeny a bude možnost si dokoupit ještě
další umělohmotnou popelnici na komunální odpad, protože na všech popelnicích musí být
nainstalovaný čip. A zhruba během srpna a září by se mohly popelnice vydávat a
polopodzemní kontejnery by se měly vybudovávat v období září, října. Připomněl, že to
neznamená, že by se měl snižovat poplatek za komunální odpad, naopak se bude muset
zvedat, ale je to z důvodu, že se čím dál více zdražuje skládka. A poslední otázka byla, zda
bude chodník na rozhraní mezi obcemi Lípy a Třebčín. Bylo jí odpovězeno, že nyní je tam
zóna, kdy chodec tam má absolutní přednost a maximální povolená rychlost je tam 20km/h.

Pan Mikmek v 19:11 ukončil Zasedání zastupitelstva Obce Slatinice.
Přílohy:
1. Oznámení o dni a místě konání veřejného zasedání ZO
2. Prezenční listina zastupitelů
3. Prezenční listina občanů
4. Účetní uzávěrka Obce Slatinice 2018
5. Návrh závěrečného účtu za rok 2018
6. Veřejnoprávní smlouva SK Slatinice
Zápis vypracoval:

Michal Kryl

Ověřovatelé:

Mgr. Marie Surmová

podpis:

Bc. Petr Kleveta MSc.

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
pondělí 27.6.2019 od 18,30 hod. v KD Lípy
Usnesení č.: 46/6
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice v určeném znění, jak bylo
předneseno.
1. Kontrola usnesení
2. Závěrečný účet za rok 2018
3. Účetní uzávěrka za rok 2018
4. Veřejnoprávní smlouva SK Slatinice
5. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 47/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh usnesení č. 48/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje závěrečný účet obce Slatinice za rok 2018 se
souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 49/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice v souladu s §84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku obce Slatinice sestavenou
k 31.12.2018.
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle §84 odst.2, písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: zastupitelstvo obce Slatinice ve složení k datu 27.6.2019
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky
č. 220/2013:
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 50/6:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace č.4/2019/DO se Sportovním klubem Slatinice z.s., dotace ve výši: 1 821 275,43 Kč
a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

Ověřovatelé:

Mgr. Marie Surmová

podpis:

Bc. Petr Kleveta MSc.

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:

