Z Á P I S z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
14. zasedání dne 17.6.2009 – 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 12 z 15ti zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné.
Návrhová komise byla navržena ve složení : p. L.Vymazal, Ing. Valenta, Ing. Novák
Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Ing. Sedlák, J.Šolc
Vypracováním zápisu byl pověřen: P. Šolc
Přijaté usnesení:
194/14 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 12 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.

Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti rady
Hospodaření obce, závěrečný účet za r.2008
Prodej obecních nemovitostí
Obecně závazná vyhláška
Dotační akce
Různé

- Dle zkušeností z minulých zasedání starosta navrhl, aby diskuse a hlasování probíhaly ke každému bodu zvlášť.
Přijaté usnesení:
195/14 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
1. Kontrola 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.
Úkol byl splněn. Na těchto akcích se již pracuje. Všichni zastupitelé měli možnost seznámit se přímo na místě stavby
s postupem prací.
184/13 – 189/13 Zastupitelstvo schvaluje 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.
Na splnění úkolu se pracuje. První směnná smlouva byla i s novým geometrickým plánem podána na katastrální úřad.
191/13 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výzvě integrovaného operačního programu k zavádění ICT v územní
veřejné správě (CzechPoint) a pověřuje starostu podepsáním žádosti o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
Úkol byl splněn.
Přijaté usnesení:
196/14 – 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 spolu s pozvánkou na zastupitelstvo. Jednotlivá usnesení rady
jsou zveřejňována i na internetových stránkách obce.

Přijaté usnesení:
197/14 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.

3. Hospodaření obce – závěrečný účet za r.2008
Zprávu o hospodaření obce v minulém roce přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Valenta:
Obec Slatinice zpracovala závěrečný účet za rok 2008 dle § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a další údaje finančního
hospodaření obce a zřízené příspěvkové organizace. Součástí je vyúčtování finančních vztahů a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2008.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce www.slatinice.com dne 2. dubna 2009.
Kompletní zpracování závěrečného účtu včetně povinných příloh je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Obec Slatinice za rok 2008 hospodařila dle schváleného rozpočtu na straně příjmů na 97,15 % (21.921.187,54) a na straně
výdajů na 93,50% (21.866.182,98) a na straně financování na 6,69 %( 55.004,56). Zůstatek finančních prostředků na účtech k
31.12.2008 činil 907.302,41 Kč. Závazky ke konci roku jsou evidovány ve výši 2.104.689,- Kč (jedná se o neuhrazené faktury
z toho investiční ve výši 822 tis. sokolovna, vodní zdroj, 3.etapa kanalizace a neinvestiční ve výši 1.282 tis. Kč komunální
odpad, kostky, dlažební práce, zpravodaj, oprava kanalizace k Hanačce, výkopové práce atd.). Pohledávky ke konci roku ve
výši 201.122,20 Kč. Jedná se o nezaplacené poplatky a nájmy.
Bylo provedeno 8 rozpočtových opatření. Obec obdržela v roce 2008 dotaci ve výši 5.000.000,- Kč na vybudování II. Etapy
kanalizace v Lípách, 300.000,- Kč na opravu kanalizace k Hanačce, dotaci na Czechpoint ve výši 52.000,- Kč a na aktivní
politiku zaměstnanosti ve výši 166.253,- Kč.
Základní škola a Mateřská škola Slatinice hospodařila v roce 2008 s kladným hospodářským výsledkem a to v hlavní činnosti
ve výši 180.973,87 Kč na provoz obdržela dotaci od obce ve výši 2.229.334,- Kč.
Ostatním subjektům jako je svaz měst a obcí, sdružení Jitro, SK, Region Haná, byla poskytnuta dotace a příspěvky ve výši
392.829,40 Kč.
Ze 7. mil půjčky, kterou má obec od roku 2001 zbývá splácet 5.432 tis. Kč. Tato půjčka je splácena budoucími vlastníky bytů a
potrvá do roku 2021.
Vybrané investice v roce 2008:
V závěru roku byly úspěšně zkolaudovány obě etapy budování kanalizace v Lípách. Bezprostředně po dokončení II. etapy
kanalizace v obci Lípy firmou VK AQUA byly v červenci zahájeny práce na rekonstrukci vozovky přes obec Lípy, které byly
dohodnuty s ročním předstihem se Správou silnic Olomouckého kraje. Poté byly pokládány silniční obruby firmou Presbeton
a zahájeno dláždění chodníků do betonu.
Inventarizace:
Pro provedení inventarizace za rok 2008 byly vytvořeny potřebné organizační předpoklady jako je vydání metodických
pokynů, vyhotovení inventárních soupisů, souhrnů inventarizace a zápisu o provedené inventarizace. Na všech úsecích činnosti
obecního úřadu byly provedeny fyzické kontroly a členové komisí potvrdili podpisem správnosti údajů v inventarizačních
zápisech.
Přezkum hospodaření:
Přezkoumání hospodaření obce provedeno ve dnech 10.3.,14.4.,5.5.,25.-28.5.2009 auditorskou a účetní kanceláří Ing. Johany
Otrubové (auditor č. osv. 2075). Rozpočtové hospodaření včetně evidence, informovanosti o plnění rozpočtu, delegování
úrovně odpovědnosti za rozpočtové prostředky a dodržení rozpočtové kázně auditor hodnotil jako velmi dobré. Rozbor i
rozpočet je předkládán v dostatečné vazbě a jeho podoba splňuje požadavky zákona (250/2000). U rozpočtových opatření je
dodrženo číslování v souladu se zákonem a nejsou k nim výhrady. Namátkovou kontrolou dokladů nebyly zjištěny chyby v
zaúčtování z hlediska postupů účtování a stavy majetku a závazků byly ověřeny inventarizacemi.
Výrok auditora:
Hospodaření obce Slatinice, údaje účetní závěrky a závěrečný účet obce odpovídá k 31.12.2008 ve významných hodnotách
požadavkům platných právních předpisů. Při provádění přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani
rozpory se závaznými právními předpisy. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.

- Pan Ing. Mišák připomněl, že dosud neobdržel odpověď na svůj podnět k rozpočtu a ani nezaznamenal, že by s tímto
podnětem starosta seznámil zastupitele, proto požádal kontrolní výbor o prošetření.
- Pan Ing. Valenta přislíbil, že podnět prošetří a předá Ing. Mišákovi stanovisko kontrolního výboru.

Přijaté usnesení:
198/14 – Zastupitelstvo schvaluje projednání závěrečného účtu za rok 2008 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
Hlasování:10 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 se zdrželi hlasování (p. Ambros, p.Reif).

4. Prodej obecních nemovitostí
Rada vzala na vědomí žádost P. Strouhala o koupi obecního pozemku p.č. 615/93 o výměře 547 m2 a doporučila schválení
prodeje v zastupitelstvu za stejnou cenu, která byla zastupitelstvem schválena u již uskutečněných převodů pozemků v této
lokalitě tj. 550 Kč za m2. Záměr na prodej tohoto pozemku byl v souladu s platnou legislativou schválen a zveřejněn a p.
Strouhal je jediným zájemcem o tento pozemek.
Přijaté usnesení:
199/14 – Zastupitelstvo schvaluje prodej nově vzniklého obecního pozemku p.č. 615/93 v k.ú. Slatinice na Hané o
výměře 547 m2 dle geometrického plánu č. 599-741/2008 za cenu 550,- Kč za 1 m2 p. Pavlu Strouhalovi, bytem Lípy
114.
Hlasování:10 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 se zdrželi hlasování (p. Ambros, p.Strouhal).
Rada rovněž doporučila zveřejnění záměru na prodej stavebních pozemků p.č. 730/1 a 730/3 v k.ú. Slatinice na Hané o celkové
výměře 2.415 m2, které obec získala bezúplatným převodem od Pozemkového fondu České republiky. Tyto pozemky se
nachází v jižní části obce Slatinice u komunikace do Líp (vedle již realizované novostavby RD). Nabídky na odkup těchto
parcel je možné zasílat na Obecní úřad Slatinice.
- Ing. Sedlák a Ing. Novák shodně uvedli, že by byla škoda zbavovat se pozemků, na kterých se nachází remízek se vzrostlými
stromy.
Zveřejnění záměru prodat uvedené pozemky nebylo schváleno (5 zastupitelů bylo proti, 4 se zdrželi hlasování, 3 nehlasovali).
5. Obecně závazná vyhláška
- Vysvětlující informace k Obecně závazné vyhlášce č.1/2009 podala paní J.Střídová.
Uvedla, že rada doporučila zastupitelstvu schválit zrušující obecně závaznou vyhlášku, díky které budou sjednoceny
koeficienty daně z nemovitostí v obou částech obce.
Původně v Lípách koeficient 0,6 a po novelizaci zákonů v letošním roce 1,4; ve Slatinicích původně i v letošním roce
koeficient 1, který se touto vyhláškou upraví také na 1,4.
- Na základě několika dotazů občanů byla tato změna vysvětlena na konkrétním příkladě (např. u RD ve Slatinicích, kde daň
dosud činila 1000 Kč, bude po účinnosti vyhlášky zvýšena na 1400 Kč.).
Přijaté usnesení:
200/14 – Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č.3/1992 o určení koeficientu pro stanovení sazby daně z nemovitostí s účinností od 1.1.2010.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.

6. Dotační akce
Jak již zaznělo v kontrole usnesení, zastupitelé měli možnost seznámit se s aktuálním stavem při realizaci dotačních akcí přímo
na místě stavby (rekonstrukce sokolovny, výsadba stromů u polních cest a rekonstrukce návsi v Lípách).
Této možnosti využilo pouze 6 zastupitelů.
Vzhledem k nutnému předfinancování těchto dotačních akcí rada doporučila schválení úvěru od Československé obchodní
banky s úvěrovým limitem ve výši 6.000.000 Kč, o který se bude žádat opakovaně dle aktuálních potřeb při financování
dotačních akcí. Úroková sazba činí 3,25 % včetně bankovní marže. Rada oslovila 3 bankovní instituce a nabídka ČSOB byla
pro obec nejvýhodnější.
Bez zajištění financování těchto akcí prostřednictvím bankovního úvěru nelze pokračovat v realizaci těchto dotačních akcí.
Bezprostředně po provedení plateb s využitím uvedeného úvěru nám bude poskytnut příslušný podíl dotací, ze kterého bude
tento úvěr neprodleně splacen. Jelikož máme nastaveno čtvrtletní financování, budeme o úvěr žádat opakovaně v poměrných
částkách, abychom nemuseli platit bance za úvěr v celkové výši dotací (tj. cca 18 mil Kč).
Rada vzala na vědomí Rozhodnutí o dotaci „Doprovodná zeleň vodního a mokřadního biocentra“ a schválila organizaci
výběrového řízení na tuto akci firmou BM asistent. Celkový rozpočet této akce je cca 2,5 mil. Kč, z toho dotace činí 90%.
Do společného programu Regionu Haná (ROP), který je zaměřen na budování dětských a sportovních hřišť se připravuje
projekt na vybudování skateparku u sokolovny a rekonstrukce kluziště za farou.
Dále již bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci ČOV ve Slatinicích a probíhají jednání o zajištění dotací na tuto akci
ve spolupráci s firmou Arko Technology. Současně probíhá stavební řízení na rekonstrukci vodojemu a vodovodního řadu
v celé obci včetně jednání o možných způsobech zajištění financování.
Rada vzala na vědomí nabídku firmy AQE Advisors z Brna na zajištění dotace na zateplení budovy školy.
Rada dále doporučila rozdělení rekonstrukce ZŠ na etapy a opětovné podání žádosti o dotaci ze st.rozpočtu na 1.etapu oprav
ve výši cca 5 mil. Kč.

V uplynulých dnech proběhla kontrola pracovníků Finančního úřadu v Olomouci na financování dotačních akcí v předchozích
letech. Tato kontrola proběhla bez závad a připomínek.

Přijaté usnesení:
201/14 – Zastupitelstvo bere na vědomí informace starosty o realizaci a přípravě dotačních akcí.
- Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o úvěru od Československé obchodní banky s úvěrovým limitem ve výši 6.000.000
Kč, o který se bude žádat opakovaně dle aktuálních potřeb při financování dotačních akcí.
- Zastupitelstvo schvaluje organizaci výběrového řízení na dotační akci „Doprovodná zeleň vodního a mokřadního
biocentra“ firmou BM asistent.
- Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolufinancování projektu „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Regionu
Haná“, na základě které bude podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu na budování skateparku u
sokolovny a rekonstrukce kluziště v obci Slatinice.
- Zastupitelstvo pověřuje radu výběrem firmy pro zajištění dotace na zateplení budovy školy.
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení rekonstrukce starší budovy školy na etapy a opětovné podání žádosti o dotaci ze
státního rozpočtu na 1.etapu oprav ve výši cca 5 mil. Kč.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.

7. Různé
- Rada doporučila zastupitelstvu schválit žádost o převod pozemků pod vodojemem a v jeho okolí z vlastnictví státu do
vlastnictví obce. Jedná se o pozemky p.č. 148/1, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9 a 369 st. v k.ú. Slatinice na
Hané, které naše obec dlouhodobě využívá, proto je nutné dořešit jejich vlastnictví. Než bude dořešen prodej těchto pozemků,
budou nám pronajaty.
- Ing. Sedlák se zajímal o výši nájemného a Ing. Novák doporučil ponechat pozemky ve vlastnictví státu, aby byly hůře
prodejné pro případné zájemce z řad soukromých firem.
- Starosta p. Žouželka a Ing. Valenta shodně uvedli, že získání pozemků do vlastnictví obce je nutným předpokladem pro
probíhající stavební řízení a vyřizování dotací na rekonstrukci vodojemu a vodovodního řadu.
Přijaté usnesení:
202/14 – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o převod pozemků pod vodojemem a v jeho okolí z vlastnictví státu do
vlastnictví obce. Jedná se o pozemky p.č. 148/1, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9 a 369 st. v k.ú. Slatinice na
Hané
Hlasování:9 přítomných zastupitelů bylo pro, 3 se zdrželi hlasování (p. Reif, Ing. Novák, Ing. Sedlák)

- Vedení obce zajistilo pro potřeby členů SDH Slatinice sponzorský dar - vozidlo Ford Transit, které jsme získali do
dlouhodobé výpůjčky namísto nevyhovujícího vozu zn. Robur, o který projevilo zájem Hasičské muzeum v Čechách pod
Kosířem za cenu do 20 tis. Kč.
Přijaté usnesení:
203/14 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o poskytnutí vozidla Ford Transit do výpůjčky pro potřeby
SDH Slatinice a schvaluje prodej nevyhovujícího vozu Robur za cenu cca 20 tis. Kč.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
- V rámci již schválené změny územního plánu č.2 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele územně plánovací
dokumentace. Osloveny byly 3 firmy a termín pro podání nabídek byl stanoven na 22.6.2009.
Přijaté usnesení:
204/14 – Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace dle
zákona č. 183/2006 Sb., pověřuje radu výběrem nejvýhodnější nabídky pro obec a místostarostu J.Šolce jednáním s
MMOl.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
- Rada vzala na vědomí upravenou studii firmy Horstav na výstavbu RD u sport.areálu včetně žádosti o vyjádření k záměru na
umístění fotovoltaické elektrárny v jižní části této lokality (v těsném sousedství sportovního areálu). Rada doporučuje
projednání tohoto záměru v zastupitelstvu.
- Ing. Valenta uvedl, že s uvedeným záměrem nesouhlasí a Ing. Sedlák doplnil, že uvedená stavba ani není v souladu s platným
územním plánem.

Přijaté usnesení:
205/14 – Zastupitelstvo rozhodlo vydat negativní stanovisko k záměru firmy Horstav na vybudování fotovoltaické
elektrárny na pozemcích č. 615/44,45 v k.ú. Slatinice na Hané.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.

- Ing. Mišák uvedl, že obec vysadila stovky stromků u polních cest, aniž by uvedený záměr řešila s majiteli přilehlých parcel.
Tito majitelé budou v budoucnu kráceni na nájemném, neboť vzrostlé stromy část jejich pozemků znehodnotí, proto měla
obec část takto znehodnocených pozemků vykoupit.
- Starosta p. Žouželka odpověděl, že polní cesty mají mít šířku 5 m, ale neustále jsou zužovány až na současné 3 m.
- Ing. Mišák sdělil, že lípa může mít šířku koruny až 20 m.
- Paní Sedláčková doplnila, že zástupci družstva jako nájemci pozemků upozorňovali všechny vlastníky, aby si své parcely
hlídali, že nebudou platit za části pozemků, které nemohou využívat. Dále upozornila na zúženou komunikaci k chatě p.
Červenky, kde navíc parkují osobní automobily a není umožněn průjezd.
- Starosta p. Žouželka sdělil, že všechny výsadby byly konzultovány s agronomem zemědělského družstva Senice n/H.
- Ing. Sedlák doplnil, že vysazené stromy a další zeleň zabraňuje splavování ornice a tím spíše tyto pozemky chrání.
- Ing. Mišák oponoval, že stromy tomuto splavování nezabraňují a pozemky jen znehodnocují. Dále upozornil na problematiku
parkování automobilů při akcích ve sportovním areálu (blokování výjezdu z jeho farmy).
- Paní Šreiberová se dotázala na další postup ve věci bytového domu č.p. 13 a na odpověď na dopis v uvedené záležitosti.
- Starosta p. Žouželka v odpovědi uvedl, že celá záležitost byla předána na právní analýzu a poté budou nájemníci tohoto domu
informováni.
- Paní Svozilová požádala, aby bylo do zápisu uvedeno, že na starší občany se v obci zapomíná a nic se pro ně nedělá. Řádně
platí nájem, přesto nebyly prováděny žádné opravy a bytový dům č.p. 13 byl lajdácky postaven z nekvalitních materiálů.
Doporučuje upustit od prodeje, dům č.p. 13 řádně opravit a přiměřeně zvednout nájemné. Vhodné by bylo i zřízení
pečovatelské služby v tomto objektu.
- Pan Mikmek se dotázal, zda obec zajistí opravu schodů ke kostelu a přispěje na pokračování opravy střechy kostela.
- Pan Žouželka v odpovědi uvedl, že schody by mohly být opraveny z programu Leader a financování opravy střechy je
otázkou dalších jednání.
Poté, přibližně ve 20.15 hod., zasedání zastupitelstva ukončil.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
14. zasedání dne 17.6.2009 – zasedací místnost Slatinice

194/14 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
195/14 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
196/14 – Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
197/14 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
198/14 – Zastupitelstvo schvaluje projednání závěrečného účtu za rok 2008 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
Hlasování:10 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 se zdrželi hlasování (p. Ambros, p.Reif).
199/14 – Zastupitelstvo schvaluje prodej nově vzniklého obecního pozemku p.č. 615/93 v k.ú. Slatinice na Hané o
výměře 547 m2 dle geometrického plánu č. 599-741/2008 za cenu 550,- Kč za 1 m2 p. Pavlu Strouhalovi, bytem Lípy
114.
Hlasování:10 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 se zdrželi hlasování (p. Ambros, p.Strouhal).
200/14 – Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č.3/1992 o určení koeficientu pro stanovení sazby daně z nemovitostí s účinností od 1.1.2010.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
201/14 – Zastupitelstvo bere na vědomí informace starosty o realizaci a přípravě dotačních akcí.
- Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o úvěru od Československé obchodní banky s úvěrovým limitem ve výši 6.000.000
Kč, o který se bude žádat opakovaně dle aktuálních potřeb při financování dotačních akcí.
- Zastupitelstvo schvaluje organizaci výběrového řízení na dotační akci „Doprovodná zeleň vodního a mokřadního
biocentra“ firmou BM asistent.
- Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolufinancování projektu „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Regionu
Haná“, na základě které bude podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu na budování skateparku u
sokolovny a rekonstrukce kluziště v obci Slatinice.
- Zastupitelstvo pověřuje radu výběrem firmy pro zajištění dotace na zateplení budovy školy.
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení rekonstrukce starší budovy školy na etapy a opětovné podání žádosti o dotaci ze
státního rozpočtu na 1.etapu oprav ve výši cca 5 mil. Kč.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
202/14 – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o převod pozemků pod vodojemem a v jeho okolí z vlastnictví státu do
vlastnictví obce. Jedná se o pozemky p.č. 148/1, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9 a 369 st. v k.ú. Slatinice na
Hané
Hlasování:9 přítomných zastupitelů bylo pro, 3 se zdrželi hlasování (p. Reif, Ing. Novák, Ing. Sedlák)
203/14 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o poskytnutí vozidla Ford Transit do výpůjčky pro potřeby
SDH Slatinice a schvaluje prodej nevyhovujícího vozu Robur za cenu cca 20 tis. Kč.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.
204/14 – Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace dle
zákona č. 183/2006 Sb., pověřuje radu výběrem nejvýhodnější nabídky pro obec a místostarostu J.Šolce jednáním s
MMOl.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.

Přijaté usnesení:
205/14 – Zastupitelstvo rozhodlo vydat negativní stanovisko k záměru firmy Horstav na vybudování fotovoltaické
elektrárny na pozemcích č. 615/44,45 v k.ú. Slatinice na Hané.
Hlasování: všech 12 přítomných zastupitelů bylo pro.

Zápis vypracoval: Petr Šolc

Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Šolc
…………………………………

Ing. Michal Sedlák

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

starosta obce:
František Žouželka

…………………………………

…………………………………

