Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
pondělí 11.9.2019 od 19,00 hod. OÚ Slatinice
Zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) bylo zahájeno v 19:00 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 12 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15-ti všech členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné podle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Ověřovateli zápisu určil JUDr. Dagmar Zejdovou a Miroslava Dopitu.
Zapisovatelem určil pana M. Kryla
Do návrhové komise určil pana Stanislava Havlíčka a Ing. Petra Tomečka.
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. 51/7:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o investičních akcích
3. Diskuze, různé
Byla dána možnost přítomným sdělit svá stanoviska.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení přijato.
Usnesení č.: 51/7
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice v určeném znění, jak bylo
předneseno.
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o investičních akcích
3. Diskuze, různé

Bod č. 1 - Kontrola usnesení
Usnesení ze zasedání ZO Slatinice ze dne 27. 6. 2019:
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

Návrh na usnesení č. 52/7:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 52/7:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.

Bod č. 2 – Zpráva o investičních akcích

Informace o projektech, které má obec za sebou nebo které probíhají:
Oprava vodovodu Slatinice
Pan starosta konstatoval, že v letošním roce obec přistoupila k dokončovací etapě, zejména se
jedná o opravu vodovodu v ulici Loučka a v ulici Na Cigánce. V ulici Na Cigánce je
kompletně vše hotové. Oprava Na Cigánce stála 574 003,- Kč bez DPH.
Na Loučce se bude pokračovat v následujících měsících.

Oprava zpevněných povrchů v obci Slatinice
Pan starosta zmínil, že Na Cigánce je nová cesta. Pouze tam není dokončený pás rodinných
domů. V tomto pásu se v příštím roce bude ukládat nízké napětí do země. Aby se zabránilo
poškození nových cest, udělalo se opatření, položily se chráničky, tím se nebude řezat do cest,
ale projde se přes tyto chráničky. Zároveň se dokončila zpevněná plocha na Pohoršově
i Lahůdkárně, až na chodníky a vedlejší plochy. Z Cigánky by se měla stát obytná zóna.
V Chajdách a na návsi se dokončovaly opravy chodníků a vjezdů.
Intenzifikace separace odpadů v obci Slatinice
Pan starosta informoval, že do schránek dostala každá domácnost informační letáček kolem
tohoto projektu. Připomněl, že každý rodinný dům by měl dostat 3 popelnice (plast, papír
a bioodpad). Kdo bude chtít, dostane popelnici na komunální odpad za poplatek. Adresné
třídění by se mělo rozjíždět někdy říjen/listopad. Upozornil, že skládkování komunálního
odpadu skokově roste. Připomněl, že popelnice budou vydávány do zápůjčky zadarmo. Ale
tyto popelnice si bude moci převzít pouze majitel nemovitosti, který bude mít popelnice na
svém pozemku, nikoliv na obecním.
Výměna svítidel a výbavy VO
Pan starosta informoval, že se podařilo skoro kompletně vyměnit veřejná svítidla, kromě cca
10ks. Bohužel se nyní trošku bojuje s pojistkami. Ale konstatoval, že celá obec už svítí
úsporně. Celkové náklady 1 590 000,- Kč, 50% hradilo MPO. Druhá polovina, kterou hradila
obec, by se měla do několika let vrátit zpět úsporným svícením, protože rapidně byla snížena
spotřeba energie.
Úpravy a opravy na komunikacích
Pan Mikmek konstatoval, že probíhá projektová příprava v Lípách. Mohly by zde vzniknout 2
přechody, uvidíme, zda se semaforem nebo bez semaforu. Probíhá projektová příprava pro
zpevněné plochy ve Slatinicích i v Lípách. Dokončuje se stavební povolení pro přechod před
školou a umístění semaforů. Připomněl, že stále pokračuje práce na zákazu průjezdu nákladní
dopravy přes Slatinice.
ZÁCHRANA BAROKNÍHO DĚDICTVÍ V OBCI SLATINICE
Pokračuje příprava projektové dokumentace a dokončuje se studie, která řeší Lichtenštejnský
dvůr. Pokračuje se i v získání peněz na opravu fasády kostela, ohradní zeď a faru.
NOVÉ VODNÍ ZDROJE PRO SLATINICE
Předávají se poslední dokumenty pro dokončení žádosti o dotaci. Byly tam malé
majetkoprávní problémy, ale nyní už chybí pouze kousek k získání této dotace.

PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO navýšení kapacity ČOV
SLATINICE
Připomněl, že je to 10 let, co se ČOV ve Slatinicích rekonstruovala. Rekonstrukce proběhla
zejména na technologii. Bohužel technologie i stavba má svojí určitou životnost.
Bohužel se nepočítalo s navýšením kapacity a dnes jede ČOV úplně naplno. Pokud se dostaví,
co je v územním plánu, ČOV nebude stíhat.
Pan starosta informoval, že k cyklostezce je připravená dokumentace pro výběrové řízení,
ale budování začne až příští rok.
A dále připomněl, že už dlouho dobíhá stavební povolení k infrastruktuře Za Dvorcem.
Jakmile toto doběhne, budou se tyto sítě budovat včetně komunikací.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Pan Šolc se zeptal, jak to vypadá s pozemkovými úpravami.
Pan starosta informoval, že obec rozšiřuje hranice v rámci komplexních pozemkových úprav.
Dále by chtěli zařídit komunikaci, která vede k vodojemu. Bohužel nejsou pozemky. A v tuto
chvíli chybí cca 11 hektarů. Pozemkový úřad shání pozemky, ale nevypadá to dobře. Co se
týče polních cest, tak pan starosta informoval, že 90 % je na našich pozemcích, takže tam by
problém neměl nastat.
Bohužel dřív se pozemky prodaly a nyní je těžké je nakoupit zpět.
Pan Šolc informoval ohledně areálu sportovního klubu. Všechno se trošku pozdrželo i díky
nepříznivému počasí. V tuto chvíli máme zatravněné hřiště, položenou závlahu, dále se chystá
workoutové hřiště, oplocení a budování multifunkčního hřiště. Ale bude se doufat, že se vše
stihne.
Paní Zejdová měla dotaz, zda by pan starosta mohl blíže specifikovat projekt kolem
parkovacích míst.
Pan starosta přislíbil, že tuto otázku nechá na diskuzi, ale připomněl, že do projektu, který se
týká opravy sportovního areálu, zahrnuli parkování, co nemohlo být financováno z peněz
dotací. A byla to obměna zeleně pod panem Mišákem. Tyto borovice by se měly vykácet
a následně by tam měl vzniknout prostor na parkování. Připomněl, že se na to myslí i při
rekonstrukci komunikace od hřiště až po školku, kde by se měla vybudovávat místa na stání
příčné i podélné. Bohužel na toto se dotace zatím nedostala, ale v příštím roce by se mělo
žádat opět.

Návrh na usnesení č. 53/7:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o investičních akcích obce Slatinice
v tomto období.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 53/7:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o investičních akcích obce Slatinice
v tomto období.

Bod č. 3 – Diskuze, různé
3.1.OZV č.1/2019
Pan starosta se omluvil zastupitelům, že jim tuto vyhlášku neposlal, ale připomněl,
že se ladila na poslední chvíli. Připomněl, že do konce roku budeme přijímat více vyhlášek a
hlavně vyhlášku na odpady, která bude vyvolaná změnou zákona. Vyhláška, kterou pan
starosta předal zastupitelům, byla o zvyšování daní z nemovitých věcí. Zdůraznil, že jde o
objekty využívané k rekreačním účelům. A koeficient se může zvýšit na 1,5. Nyní platí
majitelé 6 Kč/m2 a po změně by to bylo 9 Kč/m2. Je to z důvodu, že nám letos končí smlouva
s Krajským úřadem na dopravní obslužnost a Kraj nám zdvojnásobil cenu za obslužnost. A
připomněl, že se dostáváme ze 120 000 Kč/rok na 250 000 Kč/rok. Informoval, že obec
doplácela na občana cca 70 Kč a nově by to mělo být 150 Kč. Zdůraznil, že všechny obce na
to přistupují, protože kraj dokázal, že doplácí takovou částku a pro naši obec je to taková
povinnost, protože hlavně autobusová doprava pro nás ztrátová rozhodně není, ale bohužel
železniční ano. Od lázní a od školy dostala obec žádost o navýšení spojů. Tato žádost byla
odeslána a čekáme na vyjádření. Na poplatku z rekreačních objektů určitě nebude 120 000
Kč, ale nějaká tisícikoruna by mohla být. Druhý poplatek, který se řeší, je lázeňský poplatek.
Tento poplatek by se mohl zrušit. Pro obec je důležitý tento poplatek, protože ročně to dělá
cca 700 000,- Kč do rozpočtu. Dále nás čeká rozhodně navýšení poplatku za odpady a
navýšení poplatku vodného. Minulý rok jsme investovali přes 12 000 000,- Kč. Připomněl, že
se tato vyhláška nemusí dneska schválit, ale pokud by měla vejít v platnost od nového roku,
tak se musí schválit nyní, aby do října tuto vyhlášku měl finanční úřad a zavedl jí do příštího
roku.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko.
Paní Zejdová se zeptala, kolik se dneska vybere rekreační poplatek a kolik by se vybralo
nově.
Pan starosta informoval, že je to v řádech několika desítek tisíc. Ale přesně to nevěděl
a přislíbil, že se tuto informaci pokusí zjistit.

Návrh na usnesení č. 54/7:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje OZV obce Slatinice č.1/2019, O STANOVENÍ
KOEFECIENTU PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Návrh byl schválen a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 54/7:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje OZV obce Slatinice č.1/2019, O STANOVENÍ
KOEFECIENTU PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ.

3.2.Parkování osobních vozidel
Pan Mikmek uvedl, že dlouhodobě řešíme problém parkování vozidel na silničních
komunikacích v obci, kdy tato vozidla parkují tam, kde to zákon zakazuje. Na tento problém
nás upozorňují nejen obyvatelé ulic, kde k němu dochází, ale zejména složky IZS, Svozová
firma komunálních a dalších odpadů, Dopravci v osobní dopravě a obsluha infrastruktury
na těchto ulicích. Toto porušování našich zákonů a omezování provozu v obci bude muset
obec dříve nebo později řešit. Naši občané budou muset učinit na svých pozemcích
a nemovitostech takové úpravy, aby svá vozidla byli schopni parkovat na svých pozemcích
a nemovitostech nebo ve spolupráci s obcí zajistili vhodný prostor pro svá vozidla. Bude to
však znamenat zpoplatnění takto zabíraného prostoru, a to relativně vysokou částkou. Musíme
totiž brát zřetel na cenu v místě a čase obvyklou pro informaci například v Lutíně se takovéto
parkovací místo pronajímá za 5000,- Kč ročně. Věříme, že drtivá většina našich občanů, která
tuto možnost má, obnoví své průjezdy a dvory, tak aby v nich mohla svá vozidla parkovat.
Nyní už jsou vybudována nějaká parkovací místa, rozšiřovaly se vjezdy. Pan starosta
připomněl, že občané zapomínají na povinnost, kdy mají být minimálně 3m místa k průjezdu,
bohužel v 90% to tak není. Uvedl příklad, kdyby začalo hořet a přijelo více jednotek IZS,
ulice se zacpe a došlo by k problému. Když tam byla umístěna značka stání – auta tam
nestála, ale po odstranění značek tak auta opět stojí. A bohužel tento problém se bude muset
postupně řešit. Při nově vzniklých stáních v obytných zónách se budou muset tato místa
zpoplatnit. Konstatoval, že tato situace bude těžko řešitelná. V naší obci je mnoho majitelů,
kteří mají vjezdy a dvory, ale k parkování je nevyužívají. Ozvali se i HZSOL i PČR, kteří
na tento problém upozornili. Se svozovými firmami to řešíme neustále. K tomuto problému
oslovil i ostatní zastupitele, aby mu pomohli upozornit občany na tento problém a vyřešit ho.

3.3.Žádost o zachování skautského střediska
Pan starosta přečetl celý dopis. Dále konstatoval, že skauti podali na SŽDC dopis o pronájem
budovy bývalého místního nádraží, bohužel podal žádost jeden soukromý podnikatel. Nyní se
na SŽDC nachází dvě žádosti. Z naší strany velmi podporujeme, aby tuto budovu dostali
skauti. Tento dopis naskenujeme a pošleme datovou zprávou na SŽDC. Samozřejmě je
zapotřebí, aby se samotní skauti aktivně zapojili, a kdyby se nyní do pronájmu přihlásili, byl
by určitě lepší odkup této budovy do budoucna. Byla jim nabídnuta budova bývalého
zemědělského družstva k rekonstrukci. Nyní pan starosta řekl, že se spojí s vedoucím
skautského oddílu, aby našli přechodné řešení. Prohlásil, že všichni zastupitelé budou skauty
podporovat. Byla dána možnost sdělit svá stanoviska.
Paní Ševčíková se přihlásila a řekla, že uvedenou žádost sama četla a stvrdila svým podpisem.
Paní Kotlánová poděkovala zastupitelstvu, že žádost přijali. Z jejího pohledu se v obci
nenachází kroužek pro děti do 15 let věku, který nenabízí škola a zároveň se nachází
v nejbližší blízkosti. Dále uvedla, že by byla velká škoda skauty zrušit a nabídla sama pomoc
za všechny rodiče pro zachování tohoto skautského oddílu.
Paní Zejdová si vzala slovo a řekla, že by chtělo mít v záloze nějaké další místo. Vznesla
otázku, zda by se neuvažovalo o založení klubovny v Lichtenštejnském dvoře. Je důležité
sociální zařízení pro děti.
Pan starosta reagoval, že v současné době místo v Lichtenštejnském dvoře není. Tyto budovy
se nachází v horším stavu než současná budova
na nádraží. V rámci projektu se počítá s přesunem praktického lékaře právě do těchto míst.
Dále také služby pro občany jako je přesun kadeřnice a knihovny. Samozřejmě nevíme, jak
tento projekt dopadne a jak se k nám zachovají památkáři. Připomněl, že je ve hře jeden
prostor, který by byl adekvátní.
Paní Zejdová reagovala, že největší hrozbou pro památky jsou památkáři. Dále také
konstatovala, že památkáři nesoudí podle zákona, ale podle svých pocitů.
Pan Šolc se zeptal, zda i Lutín bude budovat svoji část cyklostezky.
Pan starosta odpověděl, že děláme cyklostezku kompletně a Lutín doplácí spoluúčast. Dále
připomněl, že osvětlení není v plánu, protože by to vyžadovalo další stavební povolení. Do
budoucna by se mohlo uvažovat o solárních světelných lampách. A dotace je určena pouze
na cyklostezku.
Zazněla také otázka od pana Šolce týkající se cyklostezky do Luběnic. Pan Mikmek
odpověděl, že obec přistoupila, že se navrhne po obou stranách, ale narazilo se na problém,
kdy nejsou pozemky. Ve Slatinicích a ve Slatinkách chtějí za výkup orné půdy 900,- Kč/m2.
Pan Sedlák požádal, zda by informace kolem parkovacích míst mohla být uvedena ve
vánočním zpravodaji, aby byla dána možnost si dvory rychleji vyklidit.
Pan Báťek se přihlásil a oznámil, že v investičním záměru neslyšel o příchodu ke hřišti
v Lípách. Poznamenal, že už se v této věci ptal několikrát a dále se ptát už nebude. Dále
projevil své obavy o vzniku nově vytvořeného projektu kolem popelnic na třídění odpadu.
Pan starosta reagoval, že komunální odpad se bude pouze sledovat, ale poplatky zůstanou
pro všechny občany stejné. Týká se to především plastu, papíru a bioodpadu. A připomněl,
že každý rodinný dům bude mít svoji popelnici se svým unikátním čipem. Přijede svozová
firma, načte popelnici, zohlední množství tříděného odpadu a vysype. Tento způsob bude
probíhat u všech odpadů s výjimkou komunálního odpadu, kde budou zjišťovat, zda tento
odpad roste nebo klesá. Podotkl, zda nový zákon o odpadech bude řešit množství
komunálního odpadu. Upozornil, že by následně mohlo dojít k problému černých skládek.

Vrátil se k dotazu o přístupu na hřiště v Lípách. Řekl, že tento problém chtějí řešit v rámci
celkového projektu
Další otázku, kterou měl na srdci pan Báťek, byl obchod v Lípách. Připomněl, že kdysi se
tento obchod postavil svépomocí a zastupitelstvo ho prodalo za pár set tisíc soukromníkovi.
Poukázal na obchod v Luběnicích, kde si tento obchod pod sebe vzala obec, pracuje tam
zaměstnankyně obce, kde dostává 14 000,- Kč, zásobují místní akce, rozhlednu Kosíř,atd.
Poukázal, že současná majitelka obchodu v Lípách tam nikdy nikoho nesežene. A
povzdechnul si, že obchod v Lípách chybí. Poukázal na minulost, když byl zavřený obchod,
tak Národní výbor musel hledat na týden pojízdnou prodejnu, aby si lidé mohli nakoupit. A
uznal, že pro současné zastupitelstvo je to neřešitelný problém. A poslední žádost byla,
že na kapli v Lípách je listí v okapu, zda by se to dalo vyčistit.
Pan starosta odpověděl, že by to určitě šlo vyčistit.
Poslední otázkou se ptal, zda budou kontejnery u obchodu v Lípách.
Pan starosta opět odpověděl, že tam kontejnery budou.
Paní Surmová se přihlásila a řekla, že nejde o to, že máme úkol třídit odpad, ale úkol nedělat
odpad. A připomněla, že kdo vyhazuje pytle do příkopu, tak to bude vyhazovat i nadále.
Hlavním cílem je mít odpadu co nejméně. A poprosila, zda by byla nějaká přednáška o třídění
odpadu pro střední i starší generaci.
Pan Páleník se přihlásil a řekl, že papír bude vždycky, plasty budou nápodobně. Pokud občané
budou třídit a ještě za to budou platit poplatky, tak s tím žádný slušný občan nemůže
souhlasit.
Pan starosta reagoval a řekl, že obec dostává od EKO-KOMu nějakou finanční část zpět, která
se pak odečte od poplatku za komunální odpad. A připomněl, že když se bude třídit, tak se
poplatek naopak bude snižovat.
Pan Mikmek se vrátil zpět k problematice kolem obchodu. A poukázal na to, že tehdejší
zastupitelstvo neprodalo jen obchod, kanalizaci, ale i pozemky, které nyní obci chybí a obec
je vykupuje za těžké peníze zpět. A kdybychom dneska chtěli obchod zpět, tak by majitelka
mohla říci, že chce např. 5 000 000,- Kč. Jediná možnost by byla dát dotaci
na zaměstnankyni, ale bylo by těžké uhlídat, aby zaměstnavatel dal tyto finanční prostředky
zaměstnankyni.
Pan Havlíček si vzal slovo a připomněl, že Luběnice mají pod 500 obyvatel a na tyto malé
prodejny dostávají dotace.
Pan starosta přislíbil, že zjistí co nejvíce informací a budou tento problém řešit.
20:13 Opustila zasedací místnost zastupitelka Ševčíková.
Paní Zejdová se zeptala, zda by se mohla zlepšit komunikace ze strany obce k občanům
v případě mimořádné události. Poukázala na rozesílání emailů, apod.
Pan starosta si vzal slovo a odpověděl, že při výpadku elektřiny obci nebylo nic oznámeno
a on sám nevěděl, co se děje. Například u přerušení vody oznamujeme občanům tuto
informaci. Funguje nám tady informace emailem, kdy občané dostávají hlášení na svůj email.
A oznámil, že rozhlasy máme nyní na baterky. V případě poruchy proudu už do hlášení
nemůžeme vstoupit.
Pan Mikmek připomněl, že existuje systém, kdy se dají posílat SMSky, je to bohužel vázáno
na to, že lidé se do toho musí přihlásit. V rozesílání zpráv emailem máme přihlášeno pouze
108 občanů z 1600 obyvatel. A je problém, že bychom museli získat osobní údaje.
Paní Látalová se přihlásila a chtěla se zeptat, v jakém časovém horizontu se dozví nějaké
obeznámení kolem skautských prostorů. Protože schůzky mají plánované do prosince
a následně od března. V zimě by to chtělo nějaké prostory.
Pan starosta se domluvil s paní Látalovou, aby vedoucí skautského oddílu zavolal panu
starostovi a řešili tento problém.

Předposlední vyzvanou byla paní Tomečková. Chválila všechny zastupitele a zaměstnance
obce, že návštěvníkům lázní se líbí naše obec. Všechna sportoviště, upravené plochy
před rodinnými domy, veřejná prostranství, apod. Jediný problém, na který by chtěla
upozornit, jsou psí exkrementy. A ptala se, zda se tento problém nějak řeší.
Pan starosta
za všechny zaměstnance a zastupitele poděkoval a vyjádřil se k problému s exkrementy.
Připomněl, že je na to obecní vyhláška, psi mají vymezený prostor, kam mohou chodit, ale
většina to nerespektuje. Navíc si mohou vyzvednout v kanceláři OÚ Slatinice sáčky na psí
exkrementy.
Paní Tomečková reagovala, že si je vědoma, že tento problém je v lidech.
Pan Šolc poprosil, zda by se tento problém mohl objevit i ve zpravodaji, aby si to lidé
uvědomili.
Posledním vyzvaným byl pan Horký a připomněl, že na posledním zasedání byly řešeny koše
v Lípách. A poprosil, zda by se tam mohly tedy vybudovat nové odpadkové koše.
Pan starosta si tento úkol zapsal a přislíbil, že obec koše nainstaluje.
20:33 Opustil místnost pan Tomeček.
20:34 Pan Mikmek ukončil Zasedání zastupitelstva obce Slatinice.
Přílohy:
1. Oznámení o dni a místě konaní veřejného zasedání ZO.
2. Prezenční listina zastupitelů
3. Prezenční listina občanů
4. Žádost o zachování skautského střediska

Zápis vypracoval:

Michal Kryl

Ověřovatelé:

JUDr. Dagmar Zejdová

podpis:

Miroslav Dopita

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice,
pondělí 11.9.2019 od 19,00 hod. OÚ Slatinice
Usnesení č.: 51/7
Zastupitelstvo Obce Slatinice schvaluje program ZO Slatinice v určeném znění, jak bylo
předneseno.
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o investičních akcích
3. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 52/7:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 53/7:
Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí zprávu o investičních akcích obce Slatinice
v tomto období.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 54/7:
Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje OZV obce Slatinice č.1/2019, O STANOVENÍ
KOEFECIENTU PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0

Ověřovatelé:

JUDr. Dagmar Zejdová

podpis:

Miroslav Dopita

podpis:

Starosta:

Bc. Ondřej Mikmek

podpis:

Místostarosta:

Stanislav Havlíček

podpis:

