Z Á P I S z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
17. zasedání dne 8.3.2010 – 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 všech 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné.
Návrhová komise byla navržena ve složení : p. L.Vymazal, Ing. Valenta, MUDr.Hajdová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. J.Šolc, J.Střídová
Vypracováním zápisu byl pověřen: P. Šolc
Přijaté usnesení:
234/17 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 15 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.
- Pan Ing. Mišák vznesl dotaz k zápisu z minulého zasedání a starosta p. Žouželka odpověděl, že vysvětlení bude podáno
v dalším průběhu zasedání.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti rady
Rozpočet a rozpočtový výhled
Převody nemovitostí
Územní plán
Pozemkové úpravy
Různé

- Dle zkušeností z minulých zasedání starosta navrhl, aby diskuse a hlasování probíhaly ke každému bodu zvlášť.
Přijaté usnesení:
235/17 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: 13 přítomných zastupitelů bylo pro, p. Havlíček a p. Ambros se zdrželi hlasování.
Na úvod zasedání starosta p. Žouželka předal slovo paní RNDr. Česalové z firmy Arko Technology, která se za provozovatele
vodohospodářských zařízení v obci omluvila za současné problémy při dodávce pitné vody. Současně požádala o spolupráci
občanů při hlášení poruch a podezření na úniky vody a stručně objasnila současné záměry firmy Arko Technology v obcích
Slatinice a Lípy.
Pan Ing. Mišák se dotázal, jestli bude nějak kompenzováno přerušení dodávky pitné vody (která je navíc nekvalitní).
Paní RNDr. Česalová v odpovědi uvedla, že vodohospodářská zařízení jsou v katastrofálním stavu, řeší se jedna závada za
druhou…K případným kompenzacím sdělila, že v Olomouci se v podobných případech také žádné nevyplácí.
1. Kontrola usnesení
Na dnešní zasedání nebyl termínován žádný úkol.
2. Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady obdrželi všichni členové zastupitelstva spolu s pozvánkou na zastupitelstvo.
Usnesení rady i zastupitelstva jsou zveřejňována i na internetových stránkách obce.
Přijaté usnesení:
236/17 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.

3. Rozpočet a rozpočtový výhled
Informaci k rozpočtu podal předseda kontrolního výboru Ing. Valenta.
Rozpočet obce Slatinice na rok 2010 byl zpracován podle platných zákonů, zejména podle ustanovení § 4 odstavce 4 a 5
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.
440/2006 Sb. o rozpočtové skladbě.
Územní samosprávný celek sestavuje svůj rozpočet zpravidla jako vyrovnaný. Rozpočet může být schválen jako schodkový
pouze v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let, nebo návratným finančním zdrojem.
Může být schválen i jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo
jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.
Rozpočet obce na rok 2010 byl sestaven jako vyrovnaný ve výši 21.192.823,- Kč.
Plánované příjmy tvoří 23.494.823,- Kč, výdaje 21.192.823,- Kč, přičemž přebytek mezi příjmy a výdaji -2.302.000,- Kč je
zapojen do rozpočtu příjmů prostřednictvím tzv. financování. Podle zákona 250/2000 Sb. § 4 odstavce 4 musí Zastupitelstvo
obce schválit rozpočet přebytkový, ( tzn. že výdaje rozpočtu jsou nižší než příjmy rozpočtu a rozdíl je rozpočtován na
vybraných položkách třídy 8). Přebytek ve výši 2.302.000,- Kč bude použit na splátku úvěru.
Příjmy:
Rozpočet vychází z reálných zdrojových možností, to znamená z daňových příjmů, nedaňových příjmů a dotací. Mezi daňové
příjmy patří část z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických
osob, které jsou rozdělovány na jednotlivé obce a města celostátním podílem a koeficientem, který je dán počtem obyvatel.
Výnos daně z nemovitostí na území obce je plným příjmem obce. Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z vlastní činnosti jako
příjmy z prodeje a pronájmu pozemků, nemovitostí a poskytování služeb. Dotace do schváleného rozpočtu je přípustné
zahrnout pouze tehdy, pokud jsou rozpočtované ve výdajích ve schváleném státním rozpočtu. Nelze rozpočtovat příslib dotace.
Výdaje:
Z celkové částky rozpočtu na straně výdajů ve výši cca 21 mil. Kč je cca 7 mil. Kč vyčleněno na investiční akce ( ROP Víceúčelové centrum pro kulturu a sport, vodovod+ ČOV - PD, veřejné osvětlení mezi obcemi. Dále bylo nutné do rozpočtu
zapracovat nezaplacené faktury z roku 2009 ve výši 4.680.679,- Kč, kde se jednalo především o předepsané investiční faktury
na sokolovnu. (Víceúčelové centrum je předfinancováno z úvěru a rozpočtu obce. Potom je teprve v předepsaném
harmonogramu podávána žádost o proplacení akce a následně cca v termínu 3 měsíců obdržíme finanční prostředky. Proto
bude tato akce dále řešena rozpočtovými opatřeními.)
Na straně výdajů je pamatováno na péči o vzhled obce § 3745, kde jsou zahrnuty výdaje spojené s výstavbou, obnovou,
údržbou obecních zelených ploch, především parků, lesoparků, veřejných prostranství, zahrad a květinových výzdob (2,4 mil.
Kč včetně podílu obce na dotační akce výsadba a obnova remízů a zeleně u ČOV),
§ 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací je počítáno s čáskou 334 tis. Kč na opravy chodníků a vjezdů
§ 2310, 2321 obsahuje prostředky na úhradu projektové dokumentace vodovod+kanalizace ve výši 542 tis. Kč
§ 3721, 3722 (640 tis. Kč) obsahuje náklady na sběr a svoz komunálních, nebezpečných a velkoobjemových odpadů.
Dále je počítáno s dotací veřejné silniční dopravě na § 2221 na zajištění chodu autobusové dopravy (258 tis. Kč),
§ 3314, 3319 knihovna a kultura je pamatováno na péči o knihovní fondy, kartotéky, práci se čtenářem, na kulturní večery,
činnost spojenou s vedením obecní kroniky a příspěvky občanům při příležitosti významných jubileí ( 104 tis. Kč).
Významnou položkou rozpočtu je příspěvek příspěvkové organizaci Základní škole a Mateřské škole § 3113 (2,4 mil. Kč) na
zabezpečení povinné školní docházky a školního stravování.
§ 3419 tělovýchova (523 tis. Kč) obsahuje prostředky na zajištění chodu sokolovny,
§ 3631 náklady vynaložené na veřejné osvětlení (515 tis. Kč),
§3612 a 3613 bytové a nebytové hospodářství řeší výdaje vzniklé v souvislosti s provozem obecních bytů a nebytových prostor
(395 tis. Kč),
§ 5512 požární ochrana (82 tis. Kč)
§ 6402 finanční vypořádání obsahuje vratku dotace na volby (7840,- Kč),
§ 6320 pojištění majetku (32 tis. Kč)
§ 6399 platby daní a poplatků se využije k proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec (433 tis. Kč),
§ 6310 obecné příjmy a výdaje slouží na zaúčtování bankovních poplatků, úroků apod. (385 tis. Kč),
§ 3429 ostatní zájmová činnost obsahuje příspěvek Mikroregionu Kosířsko (38 tis. Kč),
§ 6171 činnost místní správy je podřízen zajištění chodu úřadu a obce (4 mil. Kč) V této částce jsou obsaženy platy
zaměstnanců, odvody sociálního a zdravotního pojištění, platby za nákup DHM, spotřebu plynu, elektrické energie a vody,
poštovné, telekomunikační služby, školení, bankovní poplatky, kancelářské potřeby, čistící prostředky, spotřební materiál,
opravy sekaček a DHM, revize, správní poplatky, kontrolní činnost, daňového poradce, znalecké posudky, údržbu softwaru,
rozhlasové poplatky, provoz www stránek, dopravu, zimní údržbu, příspěvky Regionu Haná, spolku pro obnovu venkova,
sdružení lázeňských míst apod.
§ 6112 místní zastupitelské orgány obsahuje platy, odvody sociálního a zdravotního pojištění dle platné legislativy (1,3 mil.
Kč).
- Pan J.Ambros se dotázal, zda se v rozpočtu skutečně nenajdou nějaké prostředky na opravu střechy kostela.
- Starosta p. Žouželka v odpovědi uvedl, že vzhledem k propadu daňových příjmů obec momentálně volné prostředky nemá.
Případný příspěvek lze řešit v průběhu roku rozpočtovou změnou, dle aktuálního vývoje jednotlivých dotačních akcí. Obec
pomůže při profinancování dotační akce „Centrum Slunečný vršek“ z programu Leader, kterou získalo sdružení SPES na
opravu části fary.

Přijaté usnesení:
237/17 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2010. Tento rozpočet je sestaven jako přebytkový, příjmy ve výši
23.494.823 Kč, výdaje 21.192.823 Kč.
Přebytek mezi příjmy a výdaji ve výši 2.302.000 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 2010-2012.
Hlasování: 11 přítomných zastupitelů bylo pro, 4 se zdrželi hlasování (p.Reif, p.Starosta, p.Havlíček, p.Ambros)
4. Převody nemovitostí
- Na posledním zasedání zastupitelstva bylo schváleno zveřejnění záměru na prodej pozemků před RD Slatinice č.p.44 a č.p.
42. Jedná se o pozemky před rodinnými domy vedle školy. Tyto pozemky jsou oploceny a jsou majiteli RD dlouhodobě
udržovány. Proto se jedná především o formální sjednocení skutečného stavu s vlastnickým vztahem. Majitelé uvedených
nemovitostí si zajistili vypracování geometrického plánu a podali žádosti o koupi uvedených pozemků za cenu 30,- Kč za m2.
Předzahrádky ve stejné lokalitě se v minulosti prodaly majitelům RD za odhadní cenu, která nepřevyšovala 20,- Kč za m2.
- Dále bylo na minulém zasedání schváleno zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 350/5 za farou. Jediným zájemcem o tuto
parcelu jsou Lázně Slatinice a.s.. V jejich návrhu smlouvy však nebyla zohledněna zastupitelstvem schválená věcná břemena.
Proto se o návrhu kupní smlouvy bude dále jednat.
- Pan J.Ambros připomněl, že nájemníkům byt.domu č.p. 13 byla zahrádka nabízena za 500 Kč za m2.
Přijaté usnesení:
238/17 – Zastupitelstvo schvaluje prodej nově oddělených částí parcel z obecního pozemku p.č. 763/4 před RD č.p. 44 a
č.p. 42 v k.ú. Slatinice na Hané a to pozemek p.č. 763/23 o výměře 168 m2 za 30,- Kč za 1 m2 paní M.Sychrové a
pozemek p.č.763/22 (díl b) o výměře 68 m2 za 30,- Kč za 1 m2 panu Ing. Matějů.
Hlasování: 14 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 se zdržel hlasování (p. Ambros).
- Jelikož jsme obdrželi další žádosti o prodej dlouhodobě užívaných předzahrádek, je nutné nejprve schválit zveřejnění záměru
prodat tyto obecní nemovitosti. Jedná se o část parcely p.č. 766/6 před RD č.p. 265 v „Nádražní“ ulici a část parcely p.č.849/1
v ulici „Loučka“.
Dále rada doporučuje schválit zveřejnění záměru prodat pozemky p.č. 485/37 o výměře 3793 m2 a 485/3 o výměře 2513 m2.
Tyto pozemky se nachází v severní části obce a jsou platným územním plánem určeny k výstavbě rodinných domů. O tyto
pozemky byl v minulosti zájem, ale bez zveřejněného záměru nelze pozemky nabídnout k prodeji.
- Pan J.Ambros se dotázal, z jakých důvodů se zveřejňuje záměr na prodej pozemků v severní části obce.
- Starosta p. Žouželka v odpovědi uvedl, že záměr se zveřejňuje na základě zájmu stavebníků o koupi a výstavbu RD.
Přijaté usnesení:
239/17 – Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodat části obecních pozemků p.č. 766/6 před RD č.p. 265 a p.č.
849/1 v dolní části ulice „Loučka“ (dle přiloženého situačního nákresu) a dále pozemky p.č. 485/37 o výměře 3793 m2 a
p.č. 485/3 o výměře 2513 m2.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
Jelikož prodej domu č.p.13 zatím nebyl realizován, doporučila rada přijmout nabídnutou půjčku ve výši 2 mil. Kč od p.
Kvapila s ročním úrokem ve výši 6%, aby mohly být profinancovány obecní podíly na rozpracovaných dotačních akcích.
- Starosta p. Žouželka reagoval na připomínku p. Ing. Mišáka k zápisu z posledního zasedání, kde bylo doplněno odsouhlasení
půjčky od Lázní Slatinice ve výši 2 mil. Kč. Oznámil, že vedení lázní nečekaně ustoupilo od svého záměru na koupi domu č.p.
13, proto byla realizována půjčka od p. Kvapila ve výši 2 mil. Kč.
- Zapisovatel p.P.Šolc uvedl, že přesnou formulaci usnesení si vymínilo vedení lázní, aby mohla být záloha uhrazena ještě
před „zavkladováním“ převedené nemovitosti a to formou již zmiňované půjčky.
- Pan Ing. Sedlák se dotázal, jak se bude postupovat v případě, že se nemovitost nepodaří prodat.
- Starosta p. Žouželka v odpovědi uvedl, že o prodeji se bude dále intenzivně jednat.
Přijaté usnesení:
240/17 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o půjčce ve výši 2 mil. Kč s ročním úrokem 6% uzavřenou s firmou JOKVA
Mezice zastoupenou p. Josefem Kvapilem.
Hlasování: 13 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 byl proti (p.Starosta) a 1 se zdržel hlasování (p. Ing. Novák).
V rámci příprav na přemístění regulační stanice plynu je nutné schválit zveřejnění záměru směnit část obecního pozemku
p.č.615/91, který byl pro uvedené účely pořízen ve východní části obce u kolejí ČD.
Přijaté usnesení:
241/17 – Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru směnit část obecního pozemku p.č.615/91 ve východní části obce
dle přiloženého situačního nákresu.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.

5. Územní plán
Jak již bylo zmiňováno na předešlých zasedáních, je nutné upravit územní plán v souladu s novou legislativou. Evidujeme také
několik žádostí o změnu územního plánu. Bohužel dotační prostředky lze získat pouze na pořízení nového územního plánu a
nikoliv jen na změnu.
Jelikož Lázně Slatinice připravují mimo jiné rekonstrukci pavilonu Hanačka, výstavbu nového balneoprovozu a další potřebné
investice v naší obci a současný územní plán jim to neumožňuje, byla v minulém roce zahájena dílčí změna územního plánu
č.2, kterou si v plné výši hradí Lázně Slatinice.
Ostatní požadavky na změny budou řešeny v rámci nového územního plánu, jehož příprava byla rovněž zahájena. Opětovně
byla zveřejněna výzva k podání připomínek ke stávajícímu územnímu plánu. Lhůta pro podávání jednotlivých připomínek
skončila 19.2.2010.
V minulém roce zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace dle nové
legislativy a pověřilo radu výběrem nejvýhodnější nabídky pro obec a místostarostu J.Šolce jednáním s MmOl.
Rada schválila výsledky výběrového řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace, ve kterém byly osloveny 3 firmy.
Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Archplan Ostrava, která nabídla nejnižší cenu – 440 tis. Kč bez DPH.
Rada doporučila schválení smlouvy o dílo s uvedenou firmou , která zpracovávala i dosud platný územní plán obce včetně
změny č.1.
Přijaté usnesení:
242/17 – Zastupitelstvo schvaluje výsledky výběrového řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace a
uzavření smlouvy o dílo s firmou Archplan Ostrava na pořízení nového územního plánu v souladu s platnou
legislativou.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
6. Pozemkové úpravy
S problematikou pozemkových úprav přítomné seznámil p. Jaroslav Šolc. Uvedl, že pozemkové úpravy by byly velkým
přínosem pro všechny a hlavně pro příští generace. Není to záležitost OÚ, ale majitelů půdy. Mohlo by dojít k napravení škod
způsobené v 50.letech, kdy byla likvidována zeleň, rozorány meze a vznikala vodní eroze a nečekané záplavy. V rámci
pozemkových úprav by došlo k úpravě polních cest a tím ke zpřístupnění jednotlivých parcel, vznik cyklostezek, vyjasnění
majetkových náležitostí atd. Jako příklad uvedl úspěšně realizované pozemkové úpravy v obci Těšetice.
- Pan Ing. Sedlák doplnil, že v rámci pozemkových úprav lze realizovat protipovodňové úpravy, které by plně hradil stát. Na
tyto úpravy by byly využity pozemky státu a obce. Bez souhlasu majitele nemůže být s pozemky nakládáno.
- Pan Štencl upozornil, že dojde ke zcelování parcel a předem není známo, v jaké lokalitě bude zcelená parcela přidělena.
Jedná se pouze se zástupci majitelů půdy.
- Pan Havlíček uvedl, že absolvoval 2 pozemkové úpravy a praxe je skutečně taková, jak sdělil p. Štencl.
- Pan J. Šolc reagoval sdělením, že jednat se musí s každým majitelem pozemku.
- Pan Ing. Mišák uvedl, že zastupoval vlastníky půdy při zmiňovaných pozemkových úpravách v Těšeticích, kde obdrželi
stejné výměry, jaké měli původně. Současně upozornil, že většina majitelů pozemky pronajímá ZD Senice a dále se o ně
nezajímá. Dále vyslovil názor, že záleží především na způsobu obdělávání půdy, navíc v naší obci protipovodňové úpravy byly
realizovány, ale nikdo se o ně nestará a neudržuje.
- Pan Štencl doporučil vyčištění stávajících odvodňovacích příkopů a koryt.
- Pan J.Šolc připomněl nedávné povodně v naší obci, kterým by šlo zabránit realizací tzv. společných zařízení v rámci
poz.úprav, které se hradí ze 100 % dotací.
- Pan Ing. .Mišák, p. Štencl a p. Duda shodně kritizovali vysazování stromů podél polních cest, kdy se zasahuje do vlastnictví
majitelů přilehlých pozemků.
- Pan J. Šolc uvedl, že stromy porostou desítky let a než začnou stínit sousední pozemky mohou být realizovány travnaté pásy
u těchto stromů v rámci pozemkových úprav.
Na závěr p. J.Šolc pozval přítomné na videoprodukci o pozemkových úpravách, která se uskuteční ihned po skončení zasedání
zastupitelstva.

7. Různé
- V souladu s předešlými usneseními rady i zastupitelstva proběhlo výběrové řízení na realizaci akce „Doprovodná zeleň
vodního a mokřadního biocentra Slatinice – Trávníky“. Z došlých tří nabídek byla vybrána nabídka Ing. Tandlera ve výši
1.964.905 Kč bez DPH.
Přijaté usnesení:
243/17 – Zastupitelstvo schvaluje výsledky výběrového řízení na realizaci akce „Doprovodná zeleň vodního a
mokřadního biocentra Slatinice – Trávníky“ a uzavření smlouvy o dílo s Ing. Liborem Tandlerem, Příkazy 66.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.

- Již tradičně je nutné projednat závěrečný účet svazku obcí „Mikroregion Kosířsko“ za rok 2009. Přezkoumání hospodaření
svazku bylo provedeno krajským úřadem, který nezjistil žádné nedostatky.
Přijaté usnesení:
244/17 – Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet svazku obcí „Mikroregion Kosířsko“ za rok 2009.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.

- Vedení ZŠ a MŠ Slatinice žádá o ponechání zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 278.950,54 Kč na nákup pomůcek
a vybavení.
Přijaté usnesení:
245/17 – Zastupitelstvo schvaluje ponechání zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 278.950,54 Kč pro příděl
peněžních fondů organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. na základě požadavků MŠ a ZŠ Slatinice příspěvkové
organizace.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
- Pan Mikmek se dotázal, jestli by příspěvky od obce nemohly dostávat kromě sportovců i další spolky a sdružení v obci, jako
např. místní farnost.
- Pan Ing. Valenta reagoval dotazem, co pro to zástupci farnosti udělali.
- Pan Žouželka připomněl, že se začíná rozvíjet spolupráce s farností a prvním výsledkem je již zmiňovaná dotační akce
z programu Leader.
- Pan P.Šolc doplnil, že obecní příspěvek sportovnímu klubu nepokrývá ani náklady na údržbu všech travnatých ploch ve
sportovním areálu.
Přibližně ve 20 hod. p. Žouželka zasedání ukončil.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
17. zasedání dne 8.3.2010 – zasedací místnost Slatinice

234/17 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
235/17 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: 13 přítomných zastupitelů bylo pro, p. Havlíček a p. Ambros se zdrželi hlasování.
236/17 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
237/17 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2010. Tento rozpočet je sestaven jako přebytkový, příjmy ve výši
23.494.823 Kč, výdaje 21.192.823 Kč.
Přebytek mezi příjmy a výdaji ve výši 2.302.000 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 2010-2012.
Hlasování: 11 přítomných zastupitelů bylo pro, 4 se zdrželi hlasování (p.Reif, p.Starosta, p.Havlíček, p.Ambros)
238/17 – Zastupitelstvo schvaluje prodej nově oddělených částí parcel z obecního pozemku p.č. 763/4 před RD č.p. 44 a
č.p. 42 v k.ú. Slatinice na Hané a to pozemek p.č. 763/23 o výměře 168 m2 za 30,- Kč za 1 m2 paní M.Sychrové a
pozemek p.č.763/22 (díl b) o výměře 68 m2 za 30,- Kč za 1 m2 panu Ing. Matějů.
Hlasování: 14 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 se zdržel hlasování (p. Ambros).
239/17 – Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodat části obecních pozemků p.č. 766/6 před RD č.p. 265 a p.č.
849/1 v dolní části ulice „Loučka“ (dle přiloženého situačního nákresu) a dále pozemky p.č. 485/37 o výměře 3793 m2 a
p.č. 485/3 o výměře 2513 m2.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
240/17 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o půjčce ve výši 2 mil. Kč s ročním úrokem 6% uzavřenou s firmou JOKVA
Mezice zastoupenou p. Josefem Kvapilem.
Hlasování: 13 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 byl proti (p.Starosta) a 1 se zdržel hlasování (p. Ing. Novák).
241/17 – Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru směnit část obecního pozemku p.č.615/91 ve východní části obce
dle přiloženého situačního nákresu.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
242/17 – Zastupitelstvo schvaluje výsledky výběrového řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace a
uzavření smlouvy o dílo s firmou Archplan Ostrava na pořízení nového územního plánu v souladu s platnou
legislativou.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
243/17 – Zastupitelstvo schvaluje výsledky výběrového řízení na realizaci akce „Doprovodná zeleň vodního a
mokřadního biocentra Slatinice – Trávníky“ a uzavření smlouvy o dílo s Ing. Liborem Tandlerem, Příkazy 66.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
244/17 – Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet svazku obcí „Mikroregion Kosířsko“ za rok 2009.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
245/17 – Zastupitelstvo schvaluje ponechání zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 278.950,54 Kč pro příděl
peněžních fondů organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. na základě požadavků MŠ a ZŠ Slatinice příspěvkové
organizace.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
Zápis vypracoval: Petr Šolc
Ověřovatelé zápisu:
Jarmila Střídová …………………………………

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

Jaroslav Šolc

…………………………………

starosta obce:
František Žouželka

…………………………………

