Z Á P I S z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
10. zasedání dne 10.7.2008 – zasedací místnost OÚ Slatinice
Úvod
Starosta p. Žouželka přivítal přítomné zastupitele a ostatní občany a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno
a vyhlášeno.
Dále konstatoval, že je přítomno 12 z 15ti zastupitelů (omluveni: MUDr. Boháč, Ing. Novák, M.Svozil) a zastupitelstvo je
tudíž usnášeníschopné.
Návrhová komise byla navržena ve složení : p. L.Vymazal, Ing. Valenta, MUDr. Hajdová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. K. Slezák, J. Střídová
Vypracováním zápisu byl pověřen: P. Šolc
Přijaté usnesení:
133/10 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
Starosta p. Žouželka dále konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli podepsán a nebyly k němu podány žádné
námitky, tudíž se zápis pokládá za schválený.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti rady
Rekonstrukce vodohospodářských zařízení obce
Kanalizace, oprava komunikace v Lípách
Hospodaření obce
Prodej obecních nemovitostí
Převod obecních nemovitostí – zveřejnění záměrů obce
Bezúplatný převod pozemků PF ČR na obec
Zařezení obce do územní působnosti MAS Regionu Haná, pověření starosty zastupováním obce
Úprava lázeňské ulice
Revitalizace plochy u ČOV
Různé

- Dle zkušeností z minulých zasedání starosta p. Žouželka navrhl, aby diskuse a hlasování probíhaly ke každému bodu zvlášť.
Přijaté usnesení:
134/10 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
1. Kontrola usnesení
130/9 – Zastupitelstvo obce pověřuje radu dořešením problematiky budování kanalizace i v severní části obce Lípy (směrem ke
Slatinkám).
Tato část kanalizace se musí řešit komplexně – jako třetí etapa budování kanalizace v Lípách. Firmě Agroprojekt již byla
předána žádost o předložení nabídky na vypracování projektové dokumentace.
Přijaté usnesení:
135/10 – Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
2. Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady obdrželi všichni členové zastupitelstva. Jednotlivá usnesení rady jsou zveřejňována na internetových
stránkách obce. Zpráva je přiložena k zápisu z dnešního jednání.
Přijaté usnesení:
136/10 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.

3. Rekonstrukce vodohospodářských zařízení obce
Všichni zastupitelé obdrželi od přítomných zástupců firmy Arko Technology písemnou zprávu „Zdůvodnění nutnosti
rekonstrukce nebo obnovy vodohospodářských zařízení v obci Slatinice. (Tato zpráva je přiložena k zápisu z dnešního
zasedání).
Mgr. Navrátil a Ing. Mrázek z firmy Arko Technology objasnili příčiny havarijního stavu těchto zařízení i přítomným
občanům (stav ČOV a vodovodního řadu v obci Slatinice) a nastínili možné způsoby řešení, které spočívají ve snaze získat
dotační prostředky z EU na rekonstrukci ČOV a vybudování nového vodovodu (dokud tato možnost dotací existuje).
Přítomný hydrogeolog RNDr. Pospíšil potvrdil nepřiměřený nárůst spotřeby pitné vody a upozornil na riziko negativního
ovlivnění zdroje minerální vody vlivem překračování povolených hodnot při čerpání pitné vody.
- p. Slezák, Havlíček a Starosta doporučili odstávku jednotlivých větví vodovodu a měření průtoku v nočních hodinách.
- p. Slezák navíc upozornil na nedostatečné hutnění při budování kanalizace ve Slatinicích i v Lípách, což může také přímo
ovlivnit stav vodovodního řadu. Jako bývalý pracovník OÚ a znalec aktuálního stavu v dané problematice nabídl zástupcům
firmě Arko Technology svou pomoc.
- p. Hlavík se k uvedenému doporučení připojil a vyzval zástupce firmy Arko Technology, aby si nezjednodušovali situaci a
prověřili nejprve všechny dostupné varianty řešení, než přistoupí k radikálnímu kroku, kterým je budování nového vodovodu.
- Zástupci firmy Arko Technology v odpovědi uvedli, že všechna dostupná měření již prováděli a to bez většího efektu.
Současně zdůraznili, že při tak nízkém průtoku vody nevědí o žádném existujícím způsobu, jak konkrétní úniky najít. Navíc
většinu větví vodovodu nelze prakticky uzavřít. Navíc obci hrozí vysoké pokuty za havarijní stav ČOV a překračování limitů
čerpání pitné vody stanovených pro stávající vrt. Proto jednoznačně doporučují co nejdříve zpracovat proj. dokumentaci a
vyřídit stavební povolení pro rekonstrukci ČOV a obnovu vodovodního řadu. A to i s ohledem na ukončení příjmu žádostí o
dotace z EU přibližně v roce 2010.
Dále vysvětlili rozdíl mezi jednotnou kanalizací v Lípách a oddílnou ve Slatinicích a objasnili důvody havarijního stavu ČOV i
vzhledem k relativně nízkému stáří tohoto zařízení.
Přijaté usnesení:
137/10 – Zastupitelstvo bere na vědomí informace zástupců provozovatele vodohospodářských zařízení v obci o
aktuálním stavu pronajatého majetku a pověřuje radu zajištěním a organizací výběrového řízení na zpracovatele
projektové dokumentace pro rekonstrukci vodovodu a ČOV v obci Slatinice.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
4. Kanalizace, oprava komunikace v Lípách
2. etapa budování kanalizace v Lípách byla dokončena ve stanoveném termínu dle smlouvy uzavřené s dodavatelem stavby. Již
dříve schválené výkopové práce pro domovní kanalizační přípojky na veřejném prostranství, které se hradí z obecního
rozpočtu si vyžádaly náklady cca 600 tis. Kč.
Nyní probíhá rekonstrukce komunikace a to až po hřbitov ve Slatinicích.
Náklady na tyto práce jsou hrazeny z převážné části z rozpočtu Správy a údržby silnic (cca 6 mil.Kč si vyžádá průtah přes obec
Lípy a cca 5 mil. prodloužení ke hřbitovu).
Náklady na položení obrub a vybudování chodníků musí hradit obec. Z jednotlivých nabídek byla jako nejvýhodnější vybrána
nabídka firmy Presbeton. Tato firma nabídla spolu s firmou F.Aleše nejnižší cenu a navíc je ochotna počkat s platbou do
příštího roku a to včetně nákladů za dlažbu (náklady na dodání obrub a jejich položení by měly činit cca 1 milion Kč, přídlažba
a dláždění chodníků si vyžádá cca 700 tis.Kč za materiál + práce dlaždiče, která je již v obecním rozpočtu zahrnuta).
- p. Hlavík se dotázal, zda budou na nové komunikaci v Lípách kanalizační vpustě a kam bude dešťová voda svedena.
- Starosta p. Žouželka v odpovědi uvedl, že vpustě na komunikaci budou a dešťová voda bude svedena do kanalizace, neboť
se jedná o kanalizaci jednotnou.
- p. Sedlák upozornil na prasklou opěrnou zeď u potoka v Lípách.
- p. Havlíček doporučil použití zámkové dlažby namísto betonových dlaždic.
- p. J.Šolc uvedl, že zámková dlažba je pokládána pouze do písku a betonové dlaždice do betonu. Navíc se betonové dlaždice
osvědčily ve Slatinicích.
- p. Snášel požadoval zřízení přechodů pro chodce v Lípách.
- Starosta p. Žouželka a p. Mach shodně uvedli, že přechody pro chodce by nebezpečí chodců spíše zhoršily, což prokazuje i
praxe z jiných obcí.
Přijaté usnesení:
138/10 – Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci vozovky a chodníků v Lípách včetně způsobu financování.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
5. Hospodaření obce
Se zprávou o stavu hospodaření obce k 30.6.2008 přítomné seznámil předseda kontrolního výboru Ing. B. Valenta.
Obec Slatinice k 30. červnu 2008 hospodařila dle schváleného rozpočtu na straně příjmů na 85,34 % (13.975.743,31) a na
straně výdajů na 75,05% (12.908.308,16). Zůstatek finančních prostředků na účtech k 30.06.2008 činil 2.097.572,50 Kč. Byla
provedena 3 rozpočtová opatření. Obec obdržela dotaci ve výši 5.000.000,- Kč na vybudování II. etapy kanalizace v Lípách. K
30.6.2008 je proúčtováno 1.298.859,- Kč z vlastních zdrojů a 2.775.640,80 z dotace. Do 31.7.2008 zbývá proúčtovat

2.224.359,20 Kč dotačních prostředků. Celkové vyúčtování dotace musí proběhnout do 31.8.2008.
Zřízené organizace:
Základní škole a Mateřské škole Slatinice, příspěvkové organizaci jsme poskytli příspěvek na provoz ve výši 1.113.338,- Kč.
K 30. 6. 2008 hospodařila příspěvková organizace s kladným hospodářským výsledkem 498.273,58 Kč.
Poskytnuté příspěvky a dotace:
Obec poskytla dotace a příspěvky ostatním subjektům ve výši 56.829,40 Kč. Jednalo se o členské příspěvky Svazu měst a obcí,
Regionu Haná a Spolku pro obnovu venkova a dále příspěvek Diakonii Broumov a Centru pro zdravotně postižené.
Účetní závěrka obce k 30.6.2008
Stálá aktiva:

181.894.684,55

Z toho:
 Hmotný investiční majetek
1. účet 021- budovy, haly, stavby
136.298.567,86
 Ostatní dlouhodobý majetek
1. účet 022-stroje, přístroje,zařízení
2.066.544,2. účet 028-drobný dlouh. majetek
1.425.778,51
3. účet 031-pozemky
30.763.263,79
4. účet 032-umělecká díla
30.570, Dlouhodobý nehmotný majetek
1. účty 013,018,019
967.788, Ostatní majetek
1. účet 042-nedokončené investice
10.342.172,39

Závazky:
200.000,00
Evidujeme závazky ve výši 200.000,- Kč. Jedná se o úhradu faktury za prodej nemovitosti dle kupní smlouvy (kolna na píci)
3/3 kupní ceny, která je splatná 30.9.2008.
Pohledávky:
976.568,20
Pohledávky evidujeme v celkové výši 976.568,20. Část pohledávek (128.591,50) tvoří příjmy předepsané za rok 2008 (odpady,
psi Lípy splatné 31.8.2008), roční předpisy nájmů z bytového domu 454.431,- Kč, bytových a nebytových prostor 172.132,50
Kč a ostatní pohledávky ve výši 46.507,20.
Pohledávky po splatnosti evidujeme ve výši 174.906,- Kč. (Od poslední zprávy o hospodaření ze dne 28.4.2008 jsme vymohli
pohledávky ve výši 110.963,- Kč).
Úvěr bytový dům:
5.585.237,60
Hypoteční banka poskytla obci v roce 2001 půjčku na rekonstrukci starého kravína na 16 bytových jednotek ve výši
7.000.000,- Kč. Tato půjčka bude splácena po dobu 20 let budoucími vlastníky bytů. Zbývá splácet 5.585.237,60 Kč.
Rozpočtová změna č. 4:
Rada obce schválila dne 10.7.2008 rozpočtovou změnu č. 4. Jedná se v ní o:












navýšení příjmů a výdajů na základě příjmu dotace z KUOK na akci „Kanalizace Lípy II. etapa“ ve výši 5.000.000,Kč
navýšení příjmů a výdajů z důvodu převodů z rozpočtových účtů (splátka bytový dům ve výši 93980,60 Kč
navýšení výdajů na základě schválení příspěvku (rada 28.4.2008) Diakonii Broumov a Centru pro zdravotně
postižené ve výši 5.000,- Kč
navýšení výdajů na příspěvek Mikroregionu Kosířsko na zakoupení odpočívek ve výši 3.000,- Kč
navýšení výdajů na § 3419/6121 Tělovýchova z důvodu úhrady fa BM asistent za přípravu a zpracování žádosti na
víceúčelové centrum pro kulturu a sport ve výši 71.400,- Kč
navýšení výdajů na § 3631/5171 Veřejné osvětlení za opravy a udržování ve výši 50.000,- Kč
navýšení výdajů § 6112/5031 zastupitelé odvody sociálního pojištění o 50.000,- Kč
navýšení výdajů §6171/5139 nákup materiálu o částku 45.000,- Kč (kostka, písek…)
navýšení výdajů § 6171/5169 nákup služeb o částku 30.000,- Kč
navýšení výdajů §2321/6121 z důvodu úhrady faktury firmě SEKNE za dopravní značení ve výši 92.000,- Kč
navýšení výdajů §3635/6119 změna č. 1 územního plánu ve výši 35.000,- Kč.

Pokrytí přesahujících výdajů bude provedeno přesunem prostředků z §6409/5901 Rezervy na jednotlivé paragrafy uvedené
výše v celkové hodnotě 381.400,- Kč.
Celkový objem rozpočtové změny č. 4 …………………….. 5.093.980,60 Kč
- p. Havlíček požádal o včasnější zasílání materiálů k zastupitelstvu, aby se mohl na zasedání lépe připravit.
- p. Ing. Mišák se dotázal, jak bude naloženo s pokutou, kterou obec dostala od ČIŽP.

- Starosta p. Žouželka uvedl, že pokuta nebude předepsána k náhradě konkrétní osobě, neboť ze strany vedení obce nedošlo
k vědomému pochybení. Obec měla k dispozici posudek, že materiál uložený pod budoucí komunikaci je nezávadný a vhodný
pro dané použití.
Dále konstatoval, že k pokutě by nemuselo dojít nebýt „všímavých“ spoluobčanů. Kdyby měla obec oplácet stejnou mincí, již
dávno by poukázala na nakládání s ropnými produkty např. při parkování těžkých zemědělských strojů na veřejných
prostranstvích a zelených plochách před RD p. Ing. Mišáka.
- Ing. Mišák označil starostovo objasnění následků pokuty za velmi svérázné. Uvedl, že se starosta a radní vyhýbají
zodpovědnosti za své jednání a dále připomněl, že jeho farmu z podnětu obce již kontrolní orgány opakovaně navštívily. Dále
upozornil na zaplevelené obecní pozemky a postihy, které za to obci hrozí.
- Ing. Valenta uvedl, že na údržbu těchto pozemků chybí právě zmiňovaných 50 tis. Kč, které obec musela zaplatit jako
pokutu.
Přijaté usnesení:
139/10 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.6.2008.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro
6. Prodej obecních nemovitostí
Zastupitelstvo na posledním zasedání schválilo zveřejnění záměru na prodej pozemků 43/2 a 43/3. Tímto krokem by se
dorovnala hranice pozemků se sousedními parcelami.
Na základě zveřejněného záměru prodat tyto obecní pozemky p.č. 43/2 a 43/3 se přihlásili dva zájemci, z nichž každý má
zájem o jiný pozemek. Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej těchto pozemků na základě došlých nabídek tzn. prodej
obecního pozemku p.č.43/3 o výměře 46 m2 za cenu 300,- Kč za m2 paní Ivě Starostové a pozemek p.č. 43/2 o výměře 106
m2 manželům Štafovým za cenu 300,- Kč za m2.
Přijaté usnesení:
140/10 – Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č.43/3 - zahrada o výměře 46 m2 v k.ú. Slatinice na Hané
za cenu 300,- Kč za m2 paní Ivě Starostové a pozemek p.č. 43/2 – zahrada o výměře 106 m2 v k.ú. Slatinice na Hané
manželům Štafovým za cenu 300,- Kč za m2.
Hlasování:11 přítomných zastupitelů bylo pro, p. J. Starosta se zdržel hlasování.
7. Převod obecních nemovitostí – zveřejnění záměrů obce
Jelikož firma Horstav požádala o odkoupení obecního pozemku p.č.615/62, rada doporučila zastupitelstvu schválit záměr
prodat tuto obecní nemovitost.
V návaznosti na urbanistickou studii Ing. arch. Leinerta je nutné dořešit přeparcelování a zasíťování zbývajících pozemků
v lokalitě „U stadionu“. Proto je nejprve nutné zveřejnit záměr směnit či prodat části obecních pozemků dle zmiňované
urbanistické studie. Současně byl zahájen proces dělení jednotlivých parcel, tzn. zajištění souhlasného stanoviska vlastníků
pozemků a dotčených orgánů, aby mohl být vypracován geometrický plán, podle kterého se pak konkrétní směny a prodeje
částí parcel uskuteční.
Dále rada na základě žádosti Ing. Pešlové doporučila schválit zveřejnění záměru na odprodej části obecního pozemku p.č.849/1
v k.ú. Slatinice na Hané.
- p. J. Starosta se dotázal, zda pokračují jednání s firmou Horstav, neboť zaregistroval, že tato firma nabízí pozemky ve
Slatinicích k prodeji.
- p. Žouželka v odpovědi uvedl, že firma Horstav, se kterou je obec v kontaktu, nám žádnou změnu ve svých záměrech
neoznámila.
Přijaté usnesení:
141/10 – Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodat a směnit obecní pozemky p.č. 615/62, p.č. 609/1, p.č.
609/10 a p.č. 606 v k.ú. Slatinice na Hané dle urbanistické studie obytné zástavby, kterou vypracoval Ing. arch. Petr
Leinert.
- Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodat část obecního pozemku p.č. 849/1 v k.ú. Slatinice na Hané dle
předloženého grafického návrhu Ing. Pešlové.
Hlasování: 8 přítomných zastupitelů bylo pro, p. J. Starosta, p. Ambros, p.Reif a p. Slezák se zdrželi hlasování.
8. Bezúplatný převod pozemků PF ČR na obec
V návaznosti na schválenou změnu č.1 územního plánu obce Slatinice můžeme požádat o bezúplatný převod pozemků dle § 5
odst. 1 písm. a) b) zákona č. 95/1999 Sb.. A to pozemků určených dle změny č. 1 ÚP pro bytovou výstavbu. Jedná se o
pozemky p.č. 485/35, 485/37, 485/39, 730/1 a 730/2 v k.ú. Slatinice na Hané.
Přijaté usnesení:
142/10 – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemků dle § 5 odst. 1 písm. a) b)
zákona č. 95/1999 Sb.. A to pozemků určených dle změny č. 1 ÚP pro bytovou výstavbu. Jedná se o pozemky p.č.
485/35, 485/37, 485/39, 730/1 a 730/2 v k.ú. Slatinice na Hané.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.

9. Zařazení obce do územní působnosti MAS Regionu Haná, pověření starosty zastupováním obce
Na základě žádosti Regionu Haná rada doporučila zastupitelstvu schválit pověření starosty zastupováním obce v MAS
Regionu Haná, o.s. a dále souhlas se zařazením do územní působnosti MAS Regionu Haná, vč. seznámení se Strategií MAS
pro období 2007-2013.
Přijaté usnesení:
143/10 – Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Regionu Haná, o.s. a bylo seznámeno se
Strategií MAS pro období 2007-2013.
- Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce p. Františka Žouželku zastupováním obce v MAS Regionu Haná, o.s.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
10. Úprava lázeňské ulice
Rada schválila Smlouvu o dílo s Ing. P. Mičolou na vypracování Studie úprav lázeňské ulice vč. námětů stavebnětechnického řešení akce s tím, že budou upraveny platební podmínky, aby případná platba mohla být uhrazena z dotačních
prostředků. Podle návrhu, který předcházel této studii se postupovalo již při úpravách prostranství v okolí lékárny a cukrárny.
Náklady na tyto úpravy byly přefakturovány majitelům těchto pozemků tj. MUDr.Sobkovi a p. Janečkovi, kteří se finančně
podílí i na vydláždění vjezdů k jejich nemovitostem. Další úpravy lázeňské ulice budou prováděny pouze v případě získání
dotačních prostředků. O jednotlivých variantách rekonstrukce tohoto veřejného prostranství včetně zajištění dopravní
obslužnosti se stále jedná.
- p. J. Ambros se dotázal, zda se stále uvažuje o zrušení autobusové zastávky a o průjezdu autobusů ulicí „Záhumení“.
- p. F. Žouželka v odpovědi uvedl, že v případě zrušení točny před lázněmi je nejvíce pravděpodobné zřízení kruhového
objezdu na křižovatce směrem na Drahanovice, aby se tam i autobus mohl otočit a zastavit před lázněmi.
- p. Slezák se zajímal o výši příspěvku MUDr. Sobka a p. Janečky.
- Starosta p. F. Žouželka reagoval sdělením, že celkem bylo vydlážděno 332 m2 za 384 tis. Kč, z toho obec se podílela částkou
63 tis. Kč (47 m2). Rozdíl (tj. 321 tis.Kč) byl vyfakturován na základě uzavřených smluv o spoluúčasti na financování díla p.
Janečkovovi a p. MUDr. Sobkovi.
Přijaté usnesení:
144/10 - Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o rekonstrukci lázeňské ulice a způsobu financování.
Hlasování: 11 přítomných zastupitelů bylo pro, p. Slezák se zdržel hlasování.
11. Revitalizace plochy u ČOV
Rada obce se na poslední schůzi zabývala m.j. rekultivací prostranství u ČOV, kde se naváží zemina z výkopů na kanalizaci
v Lípách. Mohla by tam být umístěna doprovodná zeleň pro budoucí vodní a mokřadní biocentrum, o kterém se dlouhodobě
v této lokalitě uvažuje. Jednotlivé varianty řešení, které zpracoval Ing. Petr Götthans se nyní projednávají s dotčenými orgány.
Přijaté usnesení:
145/10 – Zastupitelstvo schvaluje rekultivaci prostranství u ČOV a pověřuje radu dořešením této problematiky.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
12. Různé
- Starosta p. Žouželka informoval přítomné o výběrovém řízení na ředitele ZŠ a MŠ Slatinice. Uvedl, že dosavadní ředitelka
odstoupila ze zdravotních důvodů a na její místo se v řádném konkurzním řízení přihlásili 2 zájemci. V prvním kole byla
posouzena věcná správnost předložených dokumentů. Ve druhém kole konkurzního řízení, které se uskuteční 23.7., proběhnou
pohovory s oběma uchazeči.
- p. Mach se za vlastníky parcel u cesty směrem do Líp dotázal, zda se počítá se zrušením či přeložkou VN a s případnou
spoluúčastí na vypracování úvodní části územní studie pro tuto lokalitu.
- Starosta p. Žouželka uvedl, že problematiku přeložení VN řeší lázeňská komise a o úhradě nákladů na územní studii se bude
jednat po předložení cenové kalkulace.
- p. Snášel požadoval uskutečnění zasedání ZO v Lípách.
- p. Vymazal přislíbil, že příští zasedání, které se uskuteční cca za 3 měsíce, proběhne v Lípách.

- Přibližně ve 20.00 hod. starosta p. Žouželka zasedání ukončil.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
10. zasedání dne 10.7.2008 – zasedací místnost OÚ Slatinice

133/10 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
134/10 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
135/10 – Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
136/10 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
137/10 – Zastupitelstvo bere na vědomí informace zástupců provozovatele vodohospodářských zařízení v obci o
aktuálním stavu pronajatého majetku a pověřuje radu zajištěním a organizací výběrového řízení na zpracovatele
projektové dokumentace pro rekonstrukci vodovodu a ČOV v obci Slatinice.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
138/10 – Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci vozovky a chodníků v Lípách včetně způsobu financování.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
139/10 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.6.2008.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro
140/10 – Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č.43/3 - zahrada o výměře 46 m2 v k.ú. Slatinice na Hané
za cenu 300,- Kč za m2 paní Ivě Starostové a pozemek p.č. 43/2 – zahrada o výměře 106 m2 v k.ú. Slatinice na Hané
manželům Štafovým za cenu 300,- Kč za m2.
Hlasování:11 přítomných zastupitelů bylo pro, p. J. Starosta se zdržel hlasování.
141/10 – Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodat a směnit obecní pozemky p.č. 615/62, p.č. 609/1, p.č.
609/10 a p.č. 606 v k.ú. Slatinice na Hané dle urbanistické studie obytné zástavby, kterou vypracoval Ing. arch. Petr
Leinert.
- Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodat část obecního pozemku p.č. 849/1 v k.ú. Slatinice na Hané dle
předloženého grafického návrhu Ing. Pešlové.
Hlasování: 8 přítomných zastupitelů bylo pro, p. J. Starosta, p. Ambros, p.Reif a p. Slezák se zdrželi hlasování.
142/10 – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemků dle § 5 odst. 1 písm. a) b)
zákona č. 95/1999 Sb.. A to pozemků určených dle změny č. 1 ÚP pro bytovou výstavbu. Jedná se o pozemky p.č.
485/35, 485/37, 485/39, 730/1 a 730/2 v k.ú. Slatinice na Hané.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
143/10 – Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Regionu Haná, o.s. a bylo seznámeno se
Strategií MAS pro období 2007-2013.
- Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce p. Františka Žouželku zastupováním obce v MAS Regionu Haná, o.s.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
144/10 - Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o rekonstrukci lázeňské ulice a způsobu financování.
Hlasování: 11 přítomných zastupitelů bylo pro, p. Slezák se zdržel hlasování.
145/10 – Zastupitelstvo schvaluje rekultivaci prostranství u ČOV a pověřuje radu dořešením této problematiky.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
Zápis vypracoval: Petr Šolc
Ověřovatelé zápisu:
Karel Slezák:
…………………………………

Jarmila Střídová:

místostarosta obce:
Lubomír Vymazal …………………………………

starosta obce:
František Žouželka

…………………………………

…………………………………

