Z Á P I S z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
13. zasedání dne 18.3.2009 – zasedací místnost 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 14 z 15ti zastupitelů (K. Slezák odstoupil) a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné.
Starosta p. Žouželka dále přítomné upozornil, že v souladu s předchozími rozhodnutími zastupitelstva bude ze všech veřejných
zasedání pořizován videozáznam. Na zakoupení audio a video zařízení obdržela naše obec sponzorský dar v závěru loňského
roku.
Návrhová komise byla navržena ve složení : p. L.Vymazal, Ing. Valenta, MUDr. Hajdová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Ing. Novák, P. Strouhal
Vypracováním zápisu byl pověřen: P. Šolc
Přijaté usnesení:
178/13 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
- Zastupitelstvo schvaluje pořizování videozáznamů z veřejných zasedání.
Hlasování: všech 14 přítomných zastupitelů bylo pro.
Starosta p. Žouželka 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.

Jmenování nového člena zastupitelstva
Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti rady
Výběr dodavatele na dotační akce
Prodej bytového domu č.p. 13
Hospodaření obce, rozpočet
Směna obecních nemovitostí
Různé

- Dle zkušeností z minulých zasedání starosta navrhl, aby diskuse a hlasování probíhaly ke každému bodu zvlášť.
Přijaté usnesení:
179/13 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 14 přítomných zastupitelů bylo pro.
1. Jmenování nového člena zastupitelstva
Rada vzala na vědomí rezignaci p. K. Slezáka k 20.10.2008 na funkci zastupitele. Prvním náhradníkem je Ing. Michal Sedlák,
který s nástupem do funkce zastupitele souhlasí.
Starosta p. Žouželka vyzval p. Ing. Sedláka, aby svým podpisem a pronesením slova „slibuji“ stvrdil následující slib
zastupitele:
„Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony
České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.“
- Starosta p. F. Žouželka konstatoval, že p. Ing. Michal Sedlák se může ujmout svého mandátu.
2. Kontrola usnesení
174/12 – Zastupitelstvo pověřuje radu uzavřením smlouvy se zpracovatelem dotačních žádostí na akce: „MŠ Slatinice č.p. 64
stavební úpravy“, „Slatinice náves – centrum lázní“.
Na splnění úkolu se pracuje. Obdrželi jsme aktualizovanou nabídku od firmy Invest Šternberk a následovat bude návrh
smlouvy. Dotační titul na tyto akce bude vyhlášen zřejmě až na podzim.
175/12 – Zastupitelstvo pověřuje radu uzavřením smlouvy s odborným stavebním dozorem pro realizaci akce „Víceúčelové
centrum pro kulturu a sport v lázeňské obci Slatinice“.

Tento úkol byl splněn. Smlouva byla uzavřena s Ing. Albínem Gottwaldem z Olomouce.
Přijaté usnesení:
180/13 – Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování: 13 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 se zdrželi hlasování (p. Reif, p. Ambros)
3. 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:
181/13 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Hlasování: 13 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 byli proti (p. Havlíček, p. Ambros)
4. Výběr dodavatele na dotační akce
V uplynulých dnech proběhla v souladu s platnou legislativou výběrová řízení na dodavatele dotačních akcí. Výběr dodavatele
na realizaci akce „Víceúčelové centrum pro kulturu a sport v lázeňské obci Slatinice“ organizovala firma BM asistent. Radou
jmenovaná hodnotící komise ve složení: JUDr. Šrámková, Ing. Gottwald, Ing. Novák, P.Strouhal a P.Šolc vybírala z šesti
došlých nabídek. Na prvním místě se umístila nabídka firmy Horstav Olomouc, spol. s r.o.., Tovární 41A, Olomouc, která
nabídla nejnižší cenu tj. 19.823.207 Kč.
Výběr dodavatele na akci „Výsadba a obnova remízů, alejí a větrolamů v lázeňské obci Slatinice“ prováděla hodnotící komise
ve složení: F.Žouželka, J.Šolc a P.Strouhal. Osloveny byly 3 odborné firmy a vítězem se stal Ing. Libor Tandler, který nabídl
nejnižší cenu tj. 1.420.715 Kč.
V letošním roce se nám podařilo získat další dotaci z programu Leader Regionu Haná na úpravu návsi ve středu obce Lípy ve
výši cca 500 tis. Kč. a na opravu památníků válečným obětem a jejich okolí ve výši cca 400 tis. Kč z Ministerstva obrany.
Předběžný souhlas máme i pro dotační akci z Operačního programu Životní prostředí na revitalizaci plochy u ČOV.
V letošním roce by měly být podány žádosti o dotace na rekonstrukci vodovodu a ČOV, vybudování osvětlení u chodníku do
Líp a na místním hřbitově a na rekonstrukci mateřské a základní školy a na revitalizaci lázeňské ulice. K těmto akcím máme
připraveny studie a postupně bude dopracována projektová dokumentace, aby mohla být zahájena příslušná stavební a územní
řízení.
- p. Ing. Novák připomněl požadavek na prodloužení záruk na dodávku díla (rekonstrukce sokolovny) od vítězné firmy
Horstav.
- Starosta p. Žouželka v odpovědi uvedl, že tento požadavek byl firmou Horstav akceptován.
- p. Havlíček a p. Ambros shodně doporučili seznámit se zprávou o činnosti rady i všechny přítomné na veřejném
zastupitelstvu a dále upozornili na nedostatečnou informovanost zastupitelů (např. o výběrových řízeních a přípravě dalších
akcí).
- Starosta p. Žouželka v odpovědi uvedl, že o všech dotačních akcích se na několika veřejných zasedáních již jednalo.
- p. Ing. Valenta doplnil, že všichni zastupitelé mají možnost získat všechny potřebné informace na obecním úřadě, což je
uvedeno i na materiálech přiložených k pozvánce na zasedání.
Přijaté usnesení:
182/13 – Zastupitelstvo schvaluje výsledky výběrových řízení na realizaci dotačních akcí „Víceúčelové centrum pro
kulturu a sport v lázeňské obci Slatinice“ a „Výsadba a obnova remízů, alejí a větrolamů v lázeňské obci Slatinice“ a
pověřuje starostu uzavřením smluv s vítěznými firmami.
Hlasování: 12 přítomných zastupitelů bylo pro, 3 se zdrželi hlasování (p. Reif, p. Ambros, p. Havlíček)
5. Prodej bytového domu č.p. 13
Na minulém zasedání byl schválen prodej bytového domu č.p. 13 prostřednictvím realitní kanceláře p. Adámka z Olomouce.
Rada vzala na vědomí aktuální informace p. Adámka o stanovení ceny za jednotlivé byty v domě č.p. 13 a doporučila
zastupitelstvu schválit prodej bytů stávajícím nájemníkům za 55% stanovené ceny. Starosta byl pověřen svolat schůzku
s obyvateli bytového domu, na které byli všichni nájemníci s uvedeným návrhem seznámeni. Výsledkem tohoto jednání byl
návrh nájemníků na snížení ceny na 35% podíl.
Poté přišla petice nájemníků domu č.p. 13, že jsou ochotni akceptovat cenu ve výši 60.000 Kč za 1 byt s tím, že stejnou částku
by věnovali do fondu oprav.
Současně jsme obdrželi i několik nabídek na odkup těchto bytů za původně stanovený podíl 55% nebo plnou odhadní cenu
bytu.
- p. Benda požádal o přečtení zmiňované petice, což p. Ing. Valenta na požádání starosty učinil.
- p. Benda a několik dalších obyvatelů bytového domu č.p. 13 shodně upozorňovali na chyby v dokumentech, které zpracovala
realitní kancelář p. Adámka – např. nebyl doložen odborný znalecký posudek, jiná cena u bytů stejné velikosti atd.. Prodejní
cenu 12 tis. Kč za m2 označují za nepřiměřeně vysokou vzhledem k cenám např. v Lutíně (2.500 Kč za m2), totéž platí u ceny

přilehlého pozemku (500 Kč za m2), který nepotřebují. Dále nesouhlasí s prodejem prostřednictvím realitní kanceláře, neboť
se ještě zvyšuje prodejní cena. Současně připomínali opakované sliby současných i minulých zastupitelů na investice do
bytového domu, ve skutečnosti byly opravy a investice minimální. Shodně doporučují neprodávat byty a spíše zvýšit nájemné,
aby bylo na opravy.
Z výše uvedených důvodů doporučují nedělat ukvapená rozhodnutí a svolat další schůzku všech dotčených stran.
- Ing. Valenta uvedl, že nájemníky navrhovaná cena 60 tis. Kč za byt je příliš nízká a kupců by se jistě našlo hodně. Cenu
pozemků pod tímto domem a přilehlých považuje za opodstatněnou, neboť k objektu neoddělitelně patří.
- Starosta p. Žouželka doplnil, že nikdo z vedení obce není odborník v dané problematice, proto byla oslovena realitní
kancelář.
- Ing. Mišák se pozastavil nad důvody prodeje zvláště v dnešní době. Celkovou cenu cca 2,5 mil. považuje vzhledem
k rozpočtu obce za směšnou a doporučuje nezbavovat se obecního majetku.
- K tomuto názoru se přiklonili i zastupitelé p. Starosta a p. Ambros, kteří navíc uvedli, že současným trendem je podpora
výstavby nízkonákladových bytů pro sociálně slabé a starší občany.
- Ing. Valenta se přiklonil k doporučení svolat znovu schůzku vedení obce a nájemníků bytového domu.

6. Hospodaření obce, rozpočet
S hospodařením obce k 28.2.2009 a s návrhem rozpočtu přítomné seznámil předseda kontrolního výboru p. Ing. Břetislav
Valenta.
Tyto zprávy jsou přiloženy k zápisu ze zasedání.
- p. Ambros se pozastavil nad náklady na pořízení proj. dokumentace pro rekonstrukci ČOV a vodovodu.
- p. Ing. Mišák doplnil, že obci po pronájmu vodohospodářských zařízení ubylo cca 3 mil. Kč na příjmové straně rozpočtu a
výdajová stránka zůstala v podstatě nezměněna (1,2 mil Kč). Obci sice ubylo starostí, ale za ty 3 miliony by provoz jistě
zvládla i sama. Současně připomněl svoji opakovanou připomínku k využití daňových příjmů na opravy polních cest. Tuto
připomínku odeslal i na OÚ Slatinice.
- p. Starosta se rovněž pozastavil nad cenou proj. dokumentace na rekonstrukci ČOV a doporučil změnu technologie čištění a
stavbu úplně nové ČOV.
- p. L.Reif se dotázal, proč se o vyšší úrovni ČOV neuvažovalo již při stavbě a připomněl, že již tenkrát byla kalová pole
nevyhovujícím řešením.
- p. Žouželka v odpovědi uvedl, že problémy s uvedenou technologií nemáme pouze my, ale i další provozovatelé ČOV tohoto
typu. Po různých úpravách se prozatím podařilo zajistit funkčnost naší ČOV, i když je kal odvážen na ČOV do Lutína. Proj.
dokumentaci připravuje firma Aqua Procon a se získáním dotací nám přislíbila pomoc firma Arko Technology. Náklady na
proj. dokumentaci jsou již uznatelnými náklady pro případnou dotaci. V současné době se provádí hydrogeologický průzkum
pro nové umístění vodního zdroje. Nutná je i rekonstrukce vodojemu na dvoukomorový systém z důvodu čištění. U ČOV by
měla být nainstalována nová, nerezová technologie vč. nové odstředivky.
- p. Ing. Valenta doplnil, že nový vodní zdroj by měl disponovat i kvalitnější pitnou vodou. K cenám proj. dokumentace uvedl,
že jsou na spodní hranici honorářového řádu. Bohužel bez kompletní proj. dokumentace nelze žádat o stav. povolení ani o
dotace. Navíc v rámci úspory nákladů budou inž. činnost zajišťovat pracovníci obce.

Přijaté usnesení:
183/13 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 28.2.2009.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2009. Tento rozpočet je sestaven jako schodkový, příjmy ve výši 17.986.719
Kč, výdaje 18.589.638 Kč. Schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 602.919 Kč je zapojen do rozpočtu příjmů
prostřednictvím tzv. financování. Rozpočet je ve výdajové části schvalován podle odvětvového třídění rozpočtové
skladby.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled obce Slatinice na období 2009-2011.
Hlasování: 12 přítomných zastupitelů bylo pro, 3 se zdrželi hlasování (p. Ing. Novák, p. Ing. Sedlák, p. Starosta)
7.Směna obecních nemovitostí
Na minulém zasedání bylo schváleno zveřejnění záměru prodat a směnit části pozemků v lokalitě „U stadionu“.
Jedná se o části nově vzniklých parcel dle geometrického plánu č. 599-741/2008, který byl vypracován v souladu se
schválenou zastavovací studií Ing. arch. Leinerta. Dle předpokladů projevili o tyto části pozemků zájem pouze majitelé
sousedních parcel, kteří nabízí na směnu části svých pozemků, které jsou určeny pro stávající nebo budoucí inženýrské sítě.
Tento krok je nutný pro další posun směrem k výstavbě rodinných domů v této lokalitě a především pro přípravu na budování
inž. sítí.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směny těchto pozemků v lokalitě „U stadionu“ s tím, že části obecních parcel nad
rámec směny by byly prodány za stejnou cenu, jaká byla stanovena u obdobných prodejů v této lokalitě (Trefilovi, Valsa) tj.
550 Kč za m2.
- p. Ambros požádal o konkrétní informace k jednotlivým pozemkům a p. Havlíček uvedl, že cena 550 Kč je v nepoměru
k cenám pozemků v případě prodeje bytového domu č.p. 13 (500 Kč za m2).
- p. P.Šolc uvedl, že zájemci o směny jsou většinou majiteli sousedních stavebních parcel a pro větší názornost prezentoval
konkrétní směny na situační mapě.

Přijaté usnesení:
184/13 – Zastupitelstvo schvaluje následující směny pozemků oddělených geometrickým plánem č. 599-741/2008
v lokalitě „U stadionu“ v k.ú. Slatinice na Hané a pověřuje starostu uzavřením směnných smluv následujících
pozemků:
obecní pozemky p.č.609/12 a 609/13 o celkové výměře 214 m2 za pozemky manželů Navrátilových p.č.608/5 a 914 o
celkové výměře 223 m2,
Hlasování: 14 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 byl proti (p.M.Reif)
185/13 – Zastupitelstvo schvaluje následující směny pozemků oddělených geometrickým plánem č. 599-741/2008
v lokalitě „U stadionu“ v k.ú. Slatinice na Hané a pověřuje starostu uzavřením směnných smluv následujících
pozemků:
obecní pozemek p.č.609/10 o výměře 501 m2 za pozemky paní Ostianové p.č. 615/79 a 615/94 o celkové výměře 353 m2
s tím, že rozdíl ve výměře ve výši 148 m2 bude řešen doplatkem ze strany paní Ostianové ve výši 550,- Kč za m2,
Hlasování: 15 přítomných zastupitelů bylo pro
186/13 – Zastupitelstvo schvaluje následující směny pozemků oddělených geometrickým plánem č. 599-741/2008
v lokalitě „U stadionu“ v k.ú. Slatinice na Hané a pověřuje starostu uzavřením směnných smluv následujících
pozemků:
obecní pozemek p.č. 609/1 o výměře 527 m2 za pozemky manželů Šimkových p.č. 615/82, 615/83, 615/84, 615/85, 615/95
o celkové výměře 457 m2 s tím, že rozdíl ve výměře ve výši 70 m2 bude řešen doplatkem ze strany manželů Šimkových
ve výši 550,- Kč za m2,
Hlasování: 12 přítomných zastupitelů bylo pro, 3 se zdrželi hlasování (p.M.Reif, p. Havlíček, p. Ambros)
187/13 – Zastupitelstvo schvaluje následující směny pozemků oddělených geometrickým plánem č. 599-741/2008
v lokalitě „U stadionu“ v k.ú. Slatinice na Hané a pověřuje starostu uzavřením směnných smluv následujících
pozemků:
obecní pozemky p.č. 606/2, 606/3, 606/4, 606/5 o celkové výměře 764 m2 za pozemky manželů Valouškových p.č. 607/1
a 607/13 o celkové výměře 239 m2 s tím, že rozdíl ve výměře ve výši 525 m2 bude řešen doplatkem ze strany manželů
Valouškových ve výši 550,- Kč za m2,
Hlasování: 15 přítomných zastupitelů bylo pro
188/13 – Zastupitelstvo schvaluje následující směny pozemků oddělených geometrickým plánem č. 599-741/2008
v lokalitě „U stadionu“ v k.ú. Slatinice na Hané a pověřuje starostu uzavřením směnných smluv následujících
pozemků:
obecní pozemky p.č. 606/6, 606/7, 606/8, 606/9 o celkové výměře 730 m2 za pozemky manželů Valentových p.č.607/7 a
607/2 o celkové výměře 336 m2 s tím, že rozdíl ve výměře ve výši 394 m2 bude řešen doplatkem ze strany manželů
Valentových ve výši 550,- Kč za m2,
Hlasování: 12 přítomných zastupitelů bylo pro, 3 se zdrželi hlasování (p.M.Reif, p. Havlíček, p.Ing. Valenta)
189/13 – Zastupitelstvo schvaluje následující směny pozemků oddělených geometrickým plánem č. 599-741/2008
v lokalitě „U stadionu“ v k.ú. Slatinice na Hané a pověřuje starostu uzavřením směnných smluv následujících
pozemků:
obecní pozemek p.č. 615/4 o výměře 700 m2 za pozemky paní Čabákové p.č. 615/7 a 615/49 o celkové výměře 11.708
m2.
Hlasování: 15 přítomných zastupitelů bylo pro
8. Různé
Na základě žádosti ředitele ZŠ a MŠ rada doporučuje ponechání zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 180.973,87 Kč
pro příděl peněžních fondů organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. Přidělená částka rezervního fondu bude použita na nákup
školních pomůcek a vybavení MŠ.
Přijaté usnesení:
190/13 – Zastupitelstvo schvaluje ponechání zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 180.973,87 Kč pro příděl
peněžních fondů ZŠ a MŠ Slatinice, příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb.
Hlasování: 15 přítomných zastupitelů bylo pro.

V návaznosti na zavádění služby Czech Point je nutné schválit usnesení, které bude podkladem pro žádost o dotaci.
Přijaté usnesení:
191/13 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výzvě integrovaného operačního programu k zavádění ICT
v územní veřejné správě (CzechPoint).
- Zastupitelstvo schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

- Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním žádosti o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
Hlasování: 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
- Rada doporučila zastupitelstvu schválit úpravu dodatku č.1 ke zřizovací listině ZŠ (z důvodu zrušení ŠJ v MŠ).
Přijaté usnesení:
192/13 – Zastupitelstvo schvaluje úpravu dodatku č. 1 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Slatinice, příspěvkové organizace
z důvodu zrušení ŠJ v MŠ. V textu dodatku bude m.j. uvedeno „příspěvková organizace současně vykonává činnost
zařízení školního stravování“.
Hlasování: 13 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 se zdrželi hlasování (p. Reif, p. Ambros).
Na minulém zasedání byl schválen termín pro podávání žádostí o změnu územního plánu č.2 a to do konce února letošního
roku. Rada doporučuje prodloužení tohoto termínu do konce dubna letošního roku.
Přijaté usnesení:
193/13 – Zastupitelstvo schvaluje posunutí termínu pro podávání žádostí o změnu územního plánu č.2 do 30.4. 2009.
Hlasování: 15 přítomných zastupitelů bylo pro.

- Přibližně v 19.45 hod. starosta p. Žouželka zasedání ukončil.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
13. zasedání dne 18.3.2009 – zasedací místnost Slatinice

178/13 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
- Zastupitelstvo schvaluje pořizování videozáznamů z veřejných zasedání.
Hlasování: všech 14 přítomných zastupitelů bylo pro.
179/13 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 14 přítomných zastupitelů bylo pro.
180/13 – Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování: 13 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 se zdrželi hlasování (p. Reif, p. Ambros)
181/13 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Hlasování: 13 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 byli proti (p. Havlíček, p. Ambros)
182/13 – Zastupitelstvo schvaluje výsledky výběrových řízení na realizaci dotačních akcí „Víceúčelové centrum pro
kulturu a sport v lázeňské obci Slatinice“ a „Výsadba a obnova remízů, alejí a větrolamů v lázeňské obci Slatinice“ a
pověřuje starostu uzavřením smluv s vítěznými firmami.
Hlasování: 12 přítomných zastupitelů bylo pro, 3 se zdrželi hlasování (p. Reif, p. Ambros, p. Havlíček)
183/13 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 28.2.2009.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2009. Tento rozpočet je sestaven jako schodkový, příjmy ve výši 17.986.719
Kč, výdaje 18.589.638 Kč. Schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 602.919 Kč je zapojen do rozpočtu příjmů
prostřednictvím tzv. financování. Rozpočet je ve výdajové části schvalován podle odvětvového třídění rozpočtové
skladby.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled obce Slatinice na období 2009-2011.
Hlasování: 12 přítomných zastupitelů bylo pro, 3 se zdrželi hlasování (p. Ing. Novák, p. Ing. Sedlák, p. Starosta)
184/13 – Zastupitelstvo schvaluje následující směny pozemků oddělených geometrickým plánem č. 599-741/2008
v lokalitě „U stadionu“ v k.ú. Slatinice na Hané a pověřuje starostu uzavřením směnných smluv následujících
pozemků:
obecní pozemky p.č.609/12 a 609/13 o celkové výměře 214 m2 za pozemky manželů Navrátilových p.č.608/5 a 914 o
celkové výměře 223 m2,
Hlasování: 14 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 byl proti (p.M.Reif)
185/13 – Zastupitelstvo schvaluje následující směny pozemků oddělených geometrickým plánem č. 599-741/2008
v lokalitě „U stadionu“ v k.ú. Slatinice na Hané a pověřuje starostu uzavřením směnných smluv následujících
pozemků:
obecní pozemek p.č.609/10 o výměře 501 m2 za pozemky paní Ostianové p.č. 615/79 a 615/94 o celkové výměře 353 m2
s tím, že rozdíl ve výměře ve výši 148 m2 bude řešen doplatkem ze strany paní Ostianové ve výši 550,- Kč za m2,
Hlasování: 15 přítomných zastupitelů bylo pro
186/13 – Zastupitelstvo schvaluje následující směny pozemků oddělených geometrickým plánem č. 599-741/2008
v lokalitě „U stadionu“ v k.ú. Slatinice na Hané a pověřuje starostu uzavřením směnných smluv následujících
pozemků:
obecní pozemek p.č. 609/1 o výměře 527 m2 za pozemky manželů Šimkových p.č. 615/82, 615/83, 615/84, 615/85, 615/95
o celkové výměře 457 m2 s tím, že rozdíl ve výměře ve výši 70 m2 bude řešen doplatkem ze strany manželů Šimkových
ve výši 550,- Kč za m2,
Hlasování: 12 přítomných zastupitelů bylo pro, 3 se zdrželi hlasování (p.M.Reif, p. Havlíček, p. Ambros)
187/13 – Zastupitelstvo schvaluje následující směny pozemků oddělených geometrickým plánem č. 599-741/2008
v lokalitě „U stadionu“ v k.ú. Slatinice na Hané a pověřuje starostu uzavřením směnných smluv následujících
pozemků:
obecní pozemky p.č. 606/2, 606/3, 606/4, 606/5 o celkové výměře 764 m2 za pozemky manželů Valouškových p.č. 607/1
a 607/13 o celkové výměře 239 m2 s tím, že rozdíl ve výměře ve výši 525 m2 bude řešen doplatkem ze strany manželů
Valouškových ve výši 550,- Kč za m2,
Hlasování: 15 přítomných zastupitelů bylo pro

188/13 – Zastupitelstvo schvaluje následující směny pozemků oddělených geometrickým plánem č. 599-741/2008
v lokalitě „U stadionu“ v k.ú. Slatinice na Hané a pověřuje starostu uzavřením směnných smluv následujících
pozemků:
obecní pozemky p.č. 606/6, 606/7, 606/8, 606/9 o celkové výměře 730 m2 za pozemky manželů Valentových p.č.607/7 a
607/2 o celkové výměře 336 m2 s tím, že rozdíl ve výměře ve výši 394 m2 bude řešen doplatkem ze strany manželů
Valentových ve výši 550,- Kč za m2,
Hlasování: 12 přítomných zastupitelů bylo pro, 3 se zdrželi hlasování (p.M.Reif, p. Havlíček, p.Ing. Valenta)
189/13 – Zastupitelstvo schvaluje následující směny pozemků oddělených geometrickým plánem č. 599-741/2008
v lokalitě „U stadionu“ v k.ú. Slatinice na Hané a pověřuje starostu uzavřením směnných smluv následujících
pozemků:
obecní pozemek p.č. 615/4 o výměře 700 m2 za pozemky paní Čabákové p.č. 615/7 a 615/49 o celkové výměře 11.708
m2.
Hlasování: 15 přítomných zastupitelů bylo pro
190/13 – Zastupitelstvo schvaluje ponechání zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 180.973,87 Kč pro příděl
peněžních fondů ZŠ a MŠ Slatinice, příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb.
Hlasování: 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
191/13 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výzvě integrovaného operačního programu k zavádění ICT
v územní veřejné správě (CzechPoint).
- Zastupitelstvo schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním žádosti o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
Hlasování: 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
192/13 – Zastupitelstvo schvaluje úpravu dodatku č. 1 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Slatinice, příspěvkové organizace
z důvodu zrušení ŠJ v MŠ. V textu dodatku bude m.j. uvedeno „příspěvková organizace současně vykonává činnost
zařízení školního stravování“.
Hlasování: 13 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 se zdrželi hlasování (p. Reif, p. Ambros).
193/13 – Zastupitelstvo schvaluje posunutí termínu pro podávání žádostí o změnu územního plánu č.2 do 30.4. 2009.
Hlasování: 15 přítomných zastupitelů bylo pro.

Zápis vypracoval: Petr Šolc

Ověřovatelé zápisu:
Pavel Strouhal
…………………………………

Ing. Petr Novák

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

starosta obce:
František Žouželka

…………………………………

…………………………………

