Z Á P I S z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
11. zasedání dne 9.10.2008 – kulturní dům Lípy
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 13 z 15ti zastupitelů (omluveni: MUDr. Boháč, J.Starosta) a zastupitelstvo je tudíž
usnášeníschopné.
Návrhová komise byla navržena ve složení : p. L.Vymazal, Ing. Valenta, MUDr. Hajdová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. P.Strouhal, Ing. P. Novák
Vypracováním zápisu byl pověřen: P. Šolc
Přijaté usnesení:
146/11 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 13 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. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Hospodaření obce
4. Kanalizace, oprava komunikací v Lípách
5. Rekonstrukce vodohospodářských zařízení obce
6. Prodej obecních nemovitostí
7. Revitalizace plochy u ČOV
8. Dotace ROP
9. Přidělení bytu v domě č.p.13
10. Různé
- Dle zkušeností z minulých zasedání navrhuji, aby diskuse a hlasování probíhaly ke každému bodu zvlášť.
Přijaté usnesení:
147/11 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
1. Kontrola usnesení
137/10 – Zastupitelstvo pověřuje radu zajištěním a organizací výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro
rekonstrukci vodovodu a ČOV v obci Slatinice.
Úkol byl splněn. Jsou připraveny návrhy smluv na vypracování PD (více v samostatném bodě zasedání).
145/10 – Zastupitelstvo schvaluje rekultivaci prostranství u ČOV a pověřuje radu dořešením této problematiky.
Úkol je průběžně plněn. Byla vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí (více v samostatném bodě zasedání).
Přijaté usnesení:
148/11 – Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování: všech 13 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:
149/11 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.

3. Hospodaření obce
Se zprávou o stavu hospodaření obce k 30.9.2008 přítomné seznámil předseda kontrolního výboru p. Ing. B. Valenta.
Obec Slatinice k 30. září 2008 hospodařila podle schváleného rozpočtu na straně příjmů na 85,90% (18.444.044,50) a na straně
výdajů na 85,62% (19.087.400,51). Zůstatek finančních prostředků na účtech k 30.9.2008 činí 285.752,- Kč. Za poslední
čtvrtletí nebyla provedena žádná rozpočtová změna.
Zřízené organizace:
Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci a to Základní školu a Mateřskou školu Slatinice. Za období od 1.1. do 30.9.
jsme poskytli příspěvek na provoz ve výši 1.418.670,- Kč.
Poskytnuté příspěvky a dotace:
K 30.9. bylo poskytnuto 386 tis. Kč na dotace a příspěvky. Jednalo se o členské příspěvky Svazu měst a obcí, Regionu Haná,
spolku pro obnovu venkova a dále o příspěvky pro Diakonii Broumov, Centrum pro zdravotně postižené a příspěvek na opravu
střechy kostela (150.000,-) a příspěvek SK.
Účetní závěrka obce k 30.9.2008 (rozvaha územních samosprávných celků)
AKTIVA
Stálá aktiva: 184.593.915,Z toho:
 Hmotný investiční majetek
1. účet 021 – budovy, haly, stavby
136.298.567, Ostatní dlouhodobý majetek
1. účet 022 – stroje,přístroje,zařízení
2.066.544,2. účet 028- drobný dlouh. majetek
1.425.778,3. účet 031 – pozemky
30.761.567,4. účet 032 – umělecká díla
30.570, Dlouhodobý nehmotný majetek
1. účty 013, 018, 019, 041
1.000.873, Ostatní majetek
1. účet 042 – nedokončené investice
13.010.014,Oběžná aktiva:
Z toho:
 Pohledávky:
572.218,Pohledávky evidujeme v celkové výši 572 tis. Kč, z toho 398 tis. Kč tvoří předepsané nájmy z bytových a nebytových prostor
splatné do konce letošního roku. Rozdíl ve výši 173. tis. Kč jsou poplatky . Od června do září jsme na poplatcích (splatnost
31.8. i po splatnosti) vybrali 130 tis. Kč.
 Zálohy: 406.695,Dodavatelům za plyn a energii byla poskytnuta provozní záloha ve výši 406 tis. Kč.
PASIVA
 Závazky: 688.917,Závazky evidujeme ve výši 688 tis. Kč z toho investiční ve výši 292 tis. Kč a neinvestiční ve výši 396. tis. Kč. Jedná se o
neuhrazené faktury.
 Bankovní úvěry a půjčky: 5.585.237,Hypoteční bance zbývá splatit 5.585 tis. Kč na půjčku, kterou nám banka poskytla v roce 2001 na rekonstrukci starého kravína
na 16 bytových jednotek. Tato půjčka je splácena po dobu 20 let budoucími vlastníky bytů.
Rozpočtová změna č. 5 je v přípravě. Bude předložena ke schválení na dalším jednání Rady obce v říjnu 2008.
Přijaté usnesení:
150/11 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.9.2008.
Hlasování: 11 přítomných zastupitelů bylo pro, p. Ambros a p. Slezák se zdrželi hlasování.
4. Kanalizace, oprava komunikace v Lípách
Kolaudace 1. a 2. etapy budování kanalizace v Lípách proběhla na místě stavby bez závad v měsíci září. Následovat bude
vydání kolaudační rozhodnutí.
Náklady na 1.etapu činily cca 5 mil.Kč, z toho dotace 4 mil. Kč a vlastní prostředky 1 mil. Kč. Nad rámec těchto prostředků
bylo z obecního rozpočtu uhrazeno cca 800 tis. jako příspěvek obce na budování domovních přípojek.
Náklady na 2.etapu činily cca 6,3 mil. Kč, z toho dotace 5 mil.Kč a vlastní prostředky 1,3 mil. Kč. Nad rámec této částky bylo
z obecního rozpočtu uhrazeno opět cca 800 tis. na domovní přípojky.
V současnosti probíhají dlaždické práce na chodnících a veřejných částech vjezdů k RD. Tyto práce by měly být dokončeny
cca do konce října, dosud bylo proinvestováno cca 490 tis. Kč.
- Pan Vychodil a další občané z Líp shodně poukazovali na příliš vysoké ceny za provádění domovních přípojek a dále na
nejasné rozdělení hranic veřejného prostranství a soukromých parcel.

- Pan Havlíček s p. Slezákem se připojili s názorem, že tyto práce měla provádět obec, stejně jako ve Slatinicích. Pan Slezák
navíc upozornil na překrytí některých vodovodních ventilů asfaltem, i když na to opakovaně upozorňoval. Dále připomněl, že
ve Slatinicích napojil přes 200 RD a realizoval až 2 km hlavního řádu kanalizace.
- Paní Foukalová poděkovala vedení obce za vybudovanou kanalizaci, komunikace a vyčištění hřbitova, ale současně
upozornila, že silnice u potoka v Lípách měla být zakončena drenáží a kritizovala práci stavebního dozoru. Současně požádala,
aby se všem domácnostem v Lípách odeslala výzva, aby se neparkovalo na chodnících
- Starosta p. Žouželka a p. Vymazal shodně uvedli, že práce na domovních přípojkách nemohou být ze zákona součástí dotace,
navíc p. Vymazal obcházel všechny majitele RD a uvedenou problematiku všem vysvětloval. Výběr firmy provádějící
domovní přípojky byl na samotných majitelích RD. Pokud fakturované částky neodpovídají, doporučují neplatit a nabízí
pomoc při reklamaci. Pan Žouželka navíc připomněl místní šetření, které opakovaně proběhlo na základě stížností p. Zaorala
v Lípách. Závěrem obou šetření bylo, že stížnosti jsou neopodstatněné.
- Pan Valoušek potvrdil, že ve Slatinicích prováděli přípojky pracovníci OÚ a to za úhradu (v jeho případě 10 tis.). Dále uvedl
na příkladech okolních obcí , jak těžké je vybudovat inž. sítě a komunikace, navíc v tak rekordním čase, jak se to povedlo
v Lípách.
- Pan J. Šolc a p. Žouželka konstatovali, že se hledají pouze chyby, které se dají najít vždy, ale dají se řešit. Dále uvedli, že
p.Slezák mohl jako zastupitel a bývalý pracovník OÚ na existenci ventilů upozornit ještě před asfaltováním. Navíc všichni
občané byli písemně upozorněni, ať si i ve svém zájmu kontrolují uzávěry před svými RD.
- Pan Ing. Valenta za kontrolní výbor poděkoval radě za organizaci a zdárné dokončení budování kanalizace v Lípách, což se
předchozí radě za celou dobu vedení obce nepodařilo.
- Pan Vychodil se dodázal, zda by autobusová linka do Slatinic nemohl jezdit i přes obec Lípy, požadoval zajištění autobusu na
kulturní akce ve Slatinicích, pozastavil se nad kontrolami komínů a upozornil na poruchu obecního rozhlasu.
- Pan Žouželka v odpovědi uvedl, že namísto autobusu, který je příliš drahý, by se o rodiče či prarodiče měly postarat děti a
k doktorce či na kulturní akci je měly dopravit autem.
- Pan Vymazal oznámil, že kominík bude dle jednotlivých objednávek kontrolovat komíny v obci dne 16.10.
Přijaté usnesení:
151/11 – Zastupitelstvo bere na vědomí informace o kolaudaci kanalizace v Lípách.
Hlasování: 12 přítomných zastupitelů bylo pro, p. Havlíček se zdržel hlasování.
5. Rekonstrukce vodohospodářských zařízení obce
Jak již zaznělo v kontrole usnesení, rada vybrala zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV a vodovodu ve
Slatinicích. Firma Aqua Procon s.r.o., Palackého 12, Brno předložila návrhy smluv, které rada doporučuje upravit, aby úhrada
za vypracování proj. dokumentace proběhla v příštím roce v návaznosti na případné dotační prostředky. S obsahem smlouvy
přítomné stručně seznámil starosta obce p.Žouželka.
- Pan Ing. Novák požadoval podrobnější objasnění uvedené problematiky.
- Pan Žouželka uvedl, že jde pouze o zajištění operativnosti vzhledem k možným dotacím, aby se mohlo pokročit dále.
Přijaté usnesení:
152/11 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvy s firmou Aqua Procon s.r.o., Palackého 12, Brno na vypracování projektové
dokumentace rekonstrukce ČOV a vodovodu s tím, že úhrada za toto dílo bude provedena v příštím roce v návaznosti
na případné dotační prostředky.
Hlasování: 12 přítomných zastupitelů bylo pro, p. Slezák se zdržel hlasování.
6. Prodej obecních nemovitostí
Zastupitelstvo na posledním zasedání schválilo zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 615/62 v lokalitě „U
stadionu“.
Na základě zveřejněného záměru prodat tento pozemek se přihlásili tři zájemci.
Rada doporučila vybrat nabídku firmy Horstav, která je pro obec nejvýhodnější, neboť firma Horstav řeší celou lokalitu
komplexně a již připravuje její zasíťování a přeparcelování. Přibližně do dvou let by mohla být zahájena výstavba rodinných
domů v této lokalitě.
Přijaté usnesení:
153/11 – Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č.615/62 – orná půda o výměře 3190 m2 v k.ú. Slatinice
na Hané za cenu 200,- Kč za m2 firmě Horstav Olomouc spol. s r.o., Tovární 41 A, Olomouc.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
Na základě žádosti firmy Business Trend s.r.o., Olomouc rada doporučuje schválit zveřejnění záměru na prodej obecního
pozemku p.č. 485/3 – orná půda o výměře 2513 m2 a pozemku p.č. 485/37 – orná půda o výměře 3793 m2. Tento pozemek se
právě převádí do vlastnictví obce prostřednictvím PFČR.
Přijaté usnesení:
154/11 – Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č.485/3 – orná půda o výměře 2513 m2 a
p.č. 485/37 – orná půda o výměře 3793 m2 v k.ú. Slatinice na Hané a pověřuje radu organizací výběrového řízení
vč.výběru nejvýhodnější nabídky pro obec.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.

Na základě zkušeností z okolních obcí rada doporučuje prodej bytového domu č.p.13. Provoz tohoto objektu je dlouhodobě
ztrátový a obec nemá finanční prostředky na potřebné investice do tohoto domu.
Bytový dům č.p.13 bude přednostně nabídnut k odprodeji stávajícím nájemníkům , kteří by měli utvořit společné družstvo
vlastníků.
- Pan Slezák, p. Ing. Mišák a paní Foukalová shodně uvedli, že to není dobrý záměr, že na pomoc starším spoluobčanům by
obec měla myslet.
- Pan Žouželka v odpovědi uvedl, že se nejedná o dům s pečovatelskou službou, jde o normální malometrážní byty, které
využívají občané různých věkových skupin, navíc obec na provoz tohoto domu pravidelně doplácí. Podobné domy se
v sousedním Lutíně prodávaly se slevou nájemníkům, kteří se museli zavázat k budoucím investicím do byt.domu.
O výstavbě multifunkčního bytového domu s pečovatelskou službou a zdravotnickým zařízením se uvažuje ve spolupráci
s lázněmi v centru obce v návaznosti na projekt „Realizace plánování sociálních služeb na území Olšan u Prostějova, Vrbátek,
Lutína, Slatinic, Bystročic a Slatinek“, ke kterému jsme se připojili.
Přijaté usnesení:
155/11 – Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecní nemovitosti – bytového domu č.p. 13 a pověřuje
radu přípravou prodeje.
Hlasování:8 přítomných zastupitelů bylo pro, p. Ing. Novák, p. Ambros, p. Slezák byli proti.
7. Revitalizace plochy u ČOV
Jak již zaznělo v kontrole usnesení, Ing. Petr Götthans vypracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí na projekt
„Doprovodná zeleň vodního a mokřadního biocentra Slatinice – Trávníky“. Podařilo se již také získat souhlas vlastníka
dotčeného pozemku, souhlas odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce a probíhá vynětí ze zemědělského
půdního fondu. Pokud se podaří vše v řádném termínu vyřídit, je možné podat žádost o dotaci na tento projekt z aktuální výzvy
operačního programu EU „Životní prostředí“.
- Pan Ing. Novák se dotázal, o který pozemek se jedná.
- Pan Žouželka uvedl, že jde o pozemek paní Čabákové, se kterou byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
Přijaté usnesení:
156/11 – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Doprovodná zeleň vodního a mokřadního
biocentra Slatinice – Trávníky“ z operačního programu EU „Životní prostředí“.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
8. Dotace ROP
Na základě žádosti obce, ve spolupráci s firmou BM asistent se podařilo získat dotaci ve výši 17,5 milionů Kč na rekonstrukci
sokolovny se školním hřištěm.
Zpracovatel studie Ing. arch. Paloušek již předložil návrh smlouvy na vypracování PD pro sloučené územní a stavební řízení.
Rada doporučila schválení smlouvy s podmínkou, že úhrada díla proběhne v příštím roce v návaznosti na poskytnutí dotačních
prostředků.
Výb.řízení na dodavatele stavby by proběhlo ve spolupráci s firmou BM asistent.
Přijaté usnesení:
157/11 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s Ing. arch. Palouškem na vypracování projektové dokumentace pro
sloučené územní a stavební řízení projektu „Víceúčelové centrum pro kulturu a sport v lázeňské obci Slatinice“ s tím,
že úhrada za toto dílo bude provedena v příštím roce v návaznosti na poskytnuté dotační prostředky.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.

9. Přidělení bytu v domě č.p.13
Jelikož se uvolnil obecní byt v domě č.p.13 bylo nutné ho opět přidělit vybranému zájemci. Zastupitelstvo při posledním
obsazování bytu jmenovalo 1. náhradníkem paní Faksovou z Loučan (pochází ze Slatinic). Jelikož paní Faksová svůj zájem
potvrdila, byl jí byt přidělen.
Vzhledem k nutnosti pružně reagovat na nečekané uvolnění některého z bytů by bylo vhodné, aby o přidělení bytu rozhodovala
rada obce a to při dodržení dříve odsouhlasených pravidel. Tzn. upřednostnění starších a místních občanů.
Přijaté usnesení:
158/11 – Zastupitelstvo pověřuje radu rozhodováním o přidělování bytů v domě č.p. 13 při dodržení dříve schválených
podmínek tj. upřednostnění starších a místních občanů.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.

10. Různé
Jelikož se podařilo získat dotaci ve výši 300 tis. Kč z Olomouckého kraje na opravu havarijního stavu části kanalizace
v blízkosti areálu lázní Slatinice, je nutné vybrat firmu, která opravu neprodleně zrealizuje. Aby se celá záležitost
neprotahovala, bylo by vhodné pověřit tímto úkolem radu.
- Pan Žouželka dále uvedl, že již máme k dispozici 2 nabídky, které značně převyšují dotační částku.
- Pan Ing. Novák doporučil oznámit firmám finanční limit.
Přijaté usnesení:
159/11 – Zastupitelstvo pověřuje radu výběrem nejvhodnější firmy pro realizaci opravy havarijního stavu kanalizace
v blízkosti areálu lázní Slatinice.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
Na základě doporučení honebního společenstva je nutné provést změnu v osobě zastupující obec v tomto společenstvu. Bývalý
starosta p. Ambros by měl být nahrazen současným starostou p. Žouželkou.
Přijaté usnesení:
160/11 – Zastupitelstvo schvaluje výměnu zástupce obce v honebním společenstvu. Pana Ambrose nahradí p. Žouželka.
Hlasování: 11 přítomných zastupitelů bylo pro, p. Ambros a p. Žouželka se zdrželi hlasování.
- Pan Havlíček se zajímal o soudní spor s firmou Proxion a navýšení rozpočtu o 50 tis. na soc.pojištění.
- Starosta uvedl, že se jedná o firmu, která připravovala původní rekonstrukci sokolovny včetně přístavby nové haly. Po změně
vedení obce se s touto firmou přestalo jednat a úhrada studie byla zamítnuta. Firma Proxion nyní tuto úhradu vymáhá soudně.
Rada doporučuje obnovení spolupráce s touto firmou a pokud firma Proxion splní své původní sliby (získání dotačních
prostředků), tak dostát slibům i ze strany obce a provést úhradu jejich práce.
Navýšení rozpočtu bude objasněno na příštím zasedání.
- Několik občanů Líp požadovalo zřízení přechodu pro chodce či jiných opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců (radar atd.) a
zajištění zimní údržby chodníků.
- Pan Žouželka opakovaně upozornil, že přechody pro chodce nezvyšují bezpečnost, spíše zvyšují nehodovost, dále uvedl, že
radar v hodnotě cca 150 tis. zajistili ve Slatinicích hlavně díky p. Ing. Valentovi sponzoři a oznámil, že jsou připraveny 2
figuríny policistů, které budou umístěny v Lípách.. Současně přislíbil pomoc se zimní údržbou (např. zajištění posypového
materiálu).
- Pan Jankůj poděkoval za opravu zastávky, poukázal na vandalství a neúctu mládeže a upozornil na nebezpečný otvor
kanalizace u jeho zahrady.
- Pan Koverdýnský navrhl umístění zeminy od ČOV na kopec nad obcí a zřízení vyhlídkového místa pro turisty (lavečky,
směrové ukazatele atd.).
- Pan Ambros se pozastavil nad nesrovnalostí při rozboru hospodaření obce v návaznosti na rozpočtové změny a požadoval
doplnění zápisu o ujištění, že autobusy nebudou jezdit v ulici „Záhumení“. Dále zdůraznil, že existují postihy za nevyužití
přechodu pro chodce při přecházení komunikace v jeho blízkosti.
- Pan P. Šolc uvedl, že nesoulad vznikl z důvodu konání schůze rady v den zasedání zastupitelstva. Dále konstatoval, že na
posledním zasedání skutečně zaznělo, že průjezd autobusů přes ulici „Záhumení“ se neplánuje.
- Pan Valoušek vyzdvihl práci současného vedení obce, kdy se podařilo nalézt prostředky na projekty pro dotační akce, když
minulé vedení obce tvrdilo, že na uvedený účel prostředky nejsou. Současně doporučil, aby si každý před svým domem
prováděl zimní údržbu ve svém zájmu sám.
- Pan Ing. Mišák opět připomněl otázku oprav polních cest (zvláště cesta směrem na Lhotu). Zdůraznil, že na opravu těchto
cest by měla obec využívat prostředky získané z pozemkových daní.
- Pan Žouželka odpověděl, že použití těchto příjmů není účelově vázáno, proto jsou tyto prostředky využívány zatím pro
důležitější investice přímo v obci.
- Pav Valoušek připomněl, že měl p. Ing. Mišák šanci prosadit uvedený záměr za dobu svého působení v radě.
- Pan Ing. Tomeček konstatoval , že oprava a údržba takové cesty není jednoduchá, neboť se musí vybudovat i tzv. srážky,
které odvedou vodu do polí a tyto srážky se musí pravidelně čistit.
- Pan Žouželka doplnil, že obec se snažila opravit jinou polní cestu za využití stavební suti a recyklátu, ale bohužel díky
stížnostem p. Ing. Mišáka musely být práce zastaveny a obec navíc dostala pokutu. Navíc by díky uvedené akci mohla být jíž
dávno vyklizena lokalita po bývalé dílně p. Valouška, za využití tohoto pozemku se p. Ing. Mišák soudně domáhá placení
nájemného ze strany obce.
- Pan Ing. Mišák uvedl, že se jednalo pouze o symbolické nájemné dle odhadu soudního znalce. Jelikož mu obec neodpověděla
na žádost o úhradu, přistoupil k soudnímu vymáhání. Dále sdělil, že stížnost napsala jeho sestra, neboť při procházce narazila
na nezajištěnou díru.
- Pan Žouželka připomněl, že p. Ing. Mišák měl roky uloženu zeminu na obecním pozemku, proto bude i obec požadovat
nájemné od p. Ing. Mišáka.

- Pan Slezák se dotázal, zda se již prováděly výměny vodoměrů, které byly za tímto účelem pořízeny ve Slatinicích. Dále
oznámil, že děkuje všem jeho voličům za hlas, ale že je rozhodnutý podat písemnou rezignaci na funkci zastupitele.
- Pan Žouželka uvedl, že výměny vodoměrů probíhají postupně dle naléhavosti.
- Pan J.Šolc sdělil, že je p. Slezáka škoda, protože umí udělat dobrou práci a mohl by ještě postavit zídku u kostela, která byla
odstraněna při opravě střechy kostela.
- Pan Slezák připomněl příklady dobré spolupráce s p. Jankůjem při opravě a údržbě okolí kostela a dále svoji práci při
nedávné opravě stroje, který nutně potřeboval dlaždič v Lípách a rovněž přislíbil, že zídku u kostela postaví.

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

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
11. zasedání dne 9.10.2008 – kulturní dům v Lípách
147/11 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
148/11 – Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
149/11 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
150/11 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.9.2008.
Hlasování: 11 přítomných zastupitelů bylo pro, p. Ambros a p. Slezák se zdrželi hlasování.
151/11 – Zastupitelstvo bere na vědomí informace o kolaudaci kanalizace v Lípách.
Hlasování: 12 přítomných zastupitelů bylo pro, p. Havlíček se zdržel hlasování.
152/11 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvy s firmou Aqua Procon s.r.o., Palackého 12, Brno na vypracování projektové
dokumentace rekonstrukce ČOV a vodovodu s tím, že úhrada za toto dílo bude provedena v příštím roce v návaznosti
na případné dotační prostředky.
Hlasování: 12 přítomných zastupitelů bylo pro, p. Slezák se zdržel hlasování.
153/11 – Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č.615/62 – orná půda o výměře 3190 m2 v k.ú. Slatinice
na Hané za cenu 200,- Kč za m2 firmě Horstav Olomouc spol. s r.o., Tovární 41 A, Olomouc.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
154/11 – Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č.485/3 – orná půda o výměře 2513 m2 a
p.č. 485/37 – orná půda o výměře 3793 m2 v k.ú. Slatinice na Hané a pověřuje radu organizací výběrového řízení
vč.výběru nejvýhodnější nabídky pro obec.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
155/11 – Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecní nemovitosti – bytového domu č.p. 13 a pověřuje
radu přípravou prodeje.
Hlasování:8 přítomných zastupitelů bylo pro, p. Ing. Novák, p. Ambros, p. Slezák byli proti.
156/11 – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Doprovodná zeleň vodního a mokřadního
biocentra Slatinice – Trávníky“ z operačního programu EU „Životní prostředí“.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
157/11 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s Ing. arch. Palouškem na vypracování projektové dokumentace pro
sloučené územní a stavební řízení projektu „Víceúčelové centrum pro kulturu a sport v lázeňské obci Slatinice“ s tím,
že úhrada za toto dílo bude provedena v příštím roce v návaznosti na poskytnuté dotační prostředky.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
158/11 – Zastupitelstvo pověřuje radu rozhodováním o přidělování bytů v domě č.p. 13 při dodržení dříve schválených
podmínek tj. upřednostnění starších a místních občanů.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
159/11 – Zastupitelstvo pověřuje radu výběrem nejvhodnější firmy pro realizaci opravy havarijního stavu kanalizace
v blízkosti areálu lázní Slatinice.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
160/11 – Zastupitelstvo schvaluje výměnu zástupce obce v honebním společenstvu. Pana Ambrose nahradí p. Žouželka.
Hlasování: 11 přítomných zastupitelů bylo pro, p. Ambros a p. Žouželka se zdrželi hlasování.
Zápis vypracoval: Petr Šolc
Ověřovatelé zápisu:
Pavel Strouhal
…………………………………

Ing. Petr Novák

…………………………………

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

starosta obce:
František Žouželka

…………………………………

