Z Á P I S z ve ejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
18. zasedání dne 7.6.2010 – kulturní d m Lípy
Úvod
Starosta p. Žouželka p ivítal p ítomné zastupitele a ostatní ob any a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo ádn svoláno
a vyhlášeno.
Dále konstatoval, že je p ítomno 12 zastupitel (omluveni: MUDr.Hajdová, p.Havlí ek, p.Reif) a zastupitelstvo je tudíž
usnášeníschopné.
Návrhová komise byla navržena ve složení : p. L.Vymazal, Ing. Valenta, MUDr.Bohá
Ov ovateli zápisu byli navrženi: p. P.Strouhal, Ing. Novák
Vypracováním zápisu byl pov en: P. Šolc
P ijaté usnesení:
246/18 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ov ovatele zápisu.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.
Starosta p. Žouželka konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ov ovateli podepsán a nebyly k n mu podány žádné
námitky, tudíž se zápis pokládá za schválený.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola usnesení
Zpráva o innosti rady
Záv re ný ú et obce za r.2009
P evod nemovitostí
Územní plán
R zné

- Dle zkušeností z minulých zasedání starosta navrhl, aby diskuse a hlasování probíhaly ke každému bodu zvláš .
P ijaté usnesení:
247/18 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.
1. Kontrola usnesení
Na dnešní zasedání nebyl termínován žádný úkol.
2. Zpráva o innosti rady obce
Zprávu o innosti rady obdrželi všichni lenové zastupitelstva spolu s pozvánkou na zastupitelstvo.
Usnesení rady i zastupitelstva jsou zve ej ována i na internetových stránkách obce.
P ijaté usnesení:
248/18 – Zastupitelstvo bere na v domí zprávu o innosti rady.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.
3. Záv re ný ú et obce za r.2009
Informaci k záv re nému ú tu za r.2009 podal p edseda kontrolního výboru Ing. Valenta:
Návrh záv re ného ú tu obdrželi všichni zastupitelé. Kompletní zpracování záv re ného ú tu v etn povinných p íloh bylo k
dispozici k nahlédnutí v kancelá i OÚ.
Obec Slatinice za rok 2009 hospoda ila dle schváleného rozpo tu na stran p íjm na 88,15 % (29.776.785) a na stran výdaj
na 90,57% (38.738.438). Z statek finan ních prost edk na ú tech k 31.12.2009 inil 36.966,48 K . Závazky ke konci roku
jsou evidovány ve výši 4.680.679,27,- K (jedná se o neuhrazené faktury z toho investi ní ve výši 3.876.085,70 tis. sokolovna,
vodovod a kanalizace a neinvesti ní ve výši 804.593,57 tis. K komunální odpad, elekt ina, oprava VO, zpravodaj, vodnésto né, telefony, údržba KEO-X atd.) Pohledávky ke konci roku ve výši 290.307,20 K . Jedná se o nezaplacené poplatky a
nájmy.

Bylo provedeno 6 rozpo tových opat ení.
Obec obdržela v roce 2009 dotaci ve výši 51.368,- K na Czechpoint, na volby 42.891,- K , obnovu remíz ve výši 967.482,K , na aktivní politiku zam stnanosti ve výši 185.405,- K , LHP ve výši 23.856,- K , víceú elové centrum ve výši
3.474.253,78 K a opravu pomníku ve výši 400.000,- K .
Základní škola a Mate ská škola Slatinice hospoda ila v roce 2009 s kladným hospodá ským výsledkem a to v hlavní innosti
ve výši 278.950,54 K na provoz obdržela dotaci od obce ve výši 2.388.000,- K .
Ostatním subjekt m jako je svaz m st a obcí, sdružení SK, Region Haná, Svaz m st a obcí, Spolek pro obnovu venkova apod.
byla poskytnuta dotace a p ísp vky ve výši 284.171,80 K ..
Ze 7. mil p j ky, kterou má obec od roku 2001 zbývá splácet 5.116 tis. K . Tato p j ka je splácena budoucími vlastníky byt a
potrvá do roku 2021.
Inventarizace:
Pro provedení inventarizace za rok 2009 byly vytvo eny pot ebné organiza ní p edpoklady jako je vydání metodických
pokyn , vyhotovení inventárních soupis , souhrn inventarizace a zápisu o provedené inventarizace. Na všech úsecích innosti
obecního ú adu byly provedeny fyzické kontroly a lenové komisí potvrdili podpisem správnosti údaj v inventariza ních
zápisech.
Výrok auditora:
Hospoda ení obce Slatinice, údaje ú etní záv rky a záv re ný ú et obce odpovídá k 31.12.2009 ve významných hodnotách
požadavk m platných právních p edpis . P i provád ní p ezkoumání hospoda ení nebyly zjišt ny chyby a nedostatky ani
rozpory se závaznými právními p edpisy.
Pan Ing. Valenta dále p ipomn l, že za uplynulé volební období se díky investi ním akcím poda ilo navýšit majetek obce o 75
mil. K .
Paní Foukalová a p. Štencl požadovali up esnit, co konkrétn se za zmi ovaných 75 mil.K vybudovalo.
Starosta p. Žouželka v odpov di uvedl, že nemá momentáln k dispozici p esnou specifikaci akcí.
Pan J.Starosta se dotázal na rozdíl aktiv a pasiv k 31.3.2010, který by m l dle materiál , které m li zastupitelé k dispozici init
cca 11,5 mil. na stran závazk obce.
Pan Ing. Valenta v odpov di uvedl, že dle nejnov jšího finan ního rozboru k 31.5. tento rozdíl iní cca 10,7 milion . Poté
p ítomné seznámil se stavem hospoda ení obce k 31.5.2010.
Obec Slatinice k 31. kv tnu 2010 hospoda ila podle schváleného rozpo tu na stran p íjm ve výši 28.956.351,- K (73,06%)
a na stran výdaj ve výši 26.830.545,- K (71,87%) Z statek finan ních prost edk na b žném ú tu k 31.5.2010 celkem
476.759,01 K a v pokladn 72.990,- K .
Zákl.škole a Mate ské škole Slatinice byl za období od 1.1. do 31.5. poskytnutý p ísp vek na provoz ve výši 900.000,- K .
Ob žná aktiva:
- Krátkodobé pohledávky:
1.017.524,- Krátkodobý fin. majetek
690.345,Pasiva:
- Krátkodobé závazky
9.644.275,- Dlouhodobé závazky
10.703.016,Výkaz zisku a ztráty
Náklady celkem
6.180.355,- z toho:
1. náklady z innosti
3.302.664,- (spot eba materiálu,energie,opravy,služby,dary,dan )
2. finan ní náklady
180.686,- (úroky, bankovní poplatky)
3. náklady na prost edky SR 2.697.004,- (p ísp vek PO, lenské p ísp vky)
Výnosy celkem
7.002.557,- z toho:
1. výnosy z inností
1.849.402,- (pronájem, služby,místní poplatky)
2. finan ní výnosy
6.308,- (úroky)
3. výnosy z daní a poplatk 4.156.075,- (da ové p íjmy)
4. výnosy na prost edky SR 990.770,- (dotace na výkon státní správy)
Výsledek hospoda ení
822.201,Pr b žnou ídící finan ní kontrolu podle zákona . 320/2001 Sb. provedl p íkazce operace, správce rozpo tu a hlavní
ú etní.
P ijaté usnesení:
249/18 – Zastupitelstvo schvaluje projednání záv re ného ú tu za rok 2009 s vyjád ením souhlasu s celoro ním
hospoda ením a to bez výhrad.
- Zastupitelstvo bere na v domí zprávu o hospoda ení obce k 31.5.2010.
Hlasování: 11 p ítomných zastupitel bylo pro, 1 se zdržel hlasování (p. Ambros).

4. P evod nemovitostí
- Na posledním zasedání zastupitelstva bylo schváleno zve ejn ní zám ru na prodej ásti obecního pozemku p. . 849/1
v dolní ásti ulice „Lou ka“. Jedná se o p edzahrádku a tento pozemek je majiteli p ilehlé zahrady dlouhodob udržován.
Proto se jedná p edevším o formální sjednocení skute ného stavu s vlastnickým vztahem. Majitelka uvedené nemovitosti si
zajistila vypracování geometrického plánu a podala žádost o koupi ásti pozemku za cenu 30,- K za m2. Prodej podobných
p edzahrádek se za uvedenou cenu schvaloval i na posledním zasedání zastupitelstva.
- Pan Ambros op t p ipomn l rozdíl proti cen 600,- K za m2, která byla nabízena ob an m byt.domu .p.13.
- Starosta p. Žouželka reagoval p ipomínkou, že je rozdíl v odhadní cen mezi p edzahrádkou RD a nádvo ím bytového domu.
P ijaté usnesení:
250/18 – Zastupitelstvo schvaluje prodej nov odd lené ásti z obecního pozemku p. . 849/1 v k.ú. Slatinice na Hané a
to díl a) o vým e 45 m2 za 30,- K za 1 m2 paní Ing. Regin Pešlové.
Hlasování: 11 p ítomných zastupitel bylo pro, 1byl proti (p. Ambros).
- Jelikož jsme obdrželi další žádost o prodej dlouhodob užívané p edzahrádky, je nutné nejprve schválit zve ejn ní zám ru
prodat tuto obecní nemovitost. Jedná se o ást pozemku p. . 151 v k.ú. Lípy p ed RD .p. 72.
- Pan Ambros p ipomn l, že p ed uvedeným domem se nachází obecní studna.
- Starosta p. Žouželka uvedl, že využívání studny se dá ošet it v cným b emenem.
P ijaté usnesení:
251/18 – Zastupitelstvo schvaluje zve ejn ní zám ru prodat ást obecního pozemku p. . 151 p ed RD .p. 72 v k.ú.
Lípy (dle p iloženého situa ního nákresu).
Hlasování: 11 p ítomných zastupitel bylo pro, 1byl proti (p. Ambros).
- Dále jsme obdrželi žádosti o prodej obecního pozemku p. .381/2 v k.ú. Slatinice na Hané (pod bývalou skládkou).
O tento pozemek byl v minulosti zájem, ale bez zve ejn ného zám ru nelze pozemky nabídnout k prodeji.
- Pan Ambros navrhl využít tento pozemek na ven ení ps .
- Pan Ing. Mišák upozornil na ekologickou zát ž tohoto pozemku vzhledem k blízkosti bývalé skládky odpadk .
- Starosta p. Žouželka uvedl, že ven ení ps by vzhledem k výstavb v blízkém okolí nebylo vhodné a dále, že výstavba se
neplánuje až k bývalé skládce a ekologická zát ž se dá vy ešit v cným b emenem, navíc se jedná zatím pouze o zve ejn ní
zám ru prodat uvedený pozemek.
P ijaté usnesení:
252/18 – Zastupitelstvo schvaluje zve ejn ní zám ru prodat obecní pozemek p. . 381/2 o vým e 1641 m2 v k.ú.
Slatinice na Hané.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.
Dále bylo na posledním zasedání schváleno zve ejn ní zám ru prodat pozemky p. . 485/37 o vým e 3793 m2 a 485/3 o
vým e 2513 m2. Tyto pozemky se nachází v severní ásti obce a jsou platným územním plánem ur eny k výstavb rodinných
dom . Dosud se ozvali 2 zájemci o koupi t chto pozemk , proto by m la rada obce zorganizovat výb rové ízení a p edložit
zastupitelstvu návrh smlouvy s vít zným zájemcem.
- Pan Ing. Sedlák se zajímal o konkrétní nabídky, zda se jedná o developery, kte í do eší celou lokalitu.
- Starosta p. Žouželka uvedl, že oba zájemci hodlají koupit i sousední pozemky a ešit lokalitu komplexn . Navrhl ú ast Ing.
Sedláka ve výb rovém ízení.
- Pan Štencl se pozastavil nad hlasováním pro prodej stav. pozemk , když zastupitelé nestanovili nap . regula ní podmínky
pro výstavbu podobn jako v N mecku.
- Pan Ing. Novák a p. P. Šolc shodn uvedli, že se zatím nejedná o schvalování konkrétního prodeje, že se pouze pov uje rada,
aby p ipravila doporu ení pro zastupitelstvo. Navíc regula ní podmínky se v sou asné dob prosazují jen velmi obtížnou
cestou.
P ijaté usnesení:
253/18 – Zastupitelstvo pov uje radu organizací výb rového
m2 a p. . 485/3 o vým e 2513 m2 v k.ú. Slatinice na Hané.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.

ízení na prodej pozemk p. . 485/37 o vým e 3793

V rámci p íprav na p emíst ní regula ní stanice plynu bylo na posledním zasedání zastupitelstva schváleno zve ejn ní zám ru
sm nit ást obecního pozemku p. .615/91, který byl pro uvedené ú ely po ízen ve východní ásti obce u kolejí D. Logicky
jediným zájemcem o tuto sm nu je spole nost SMP Net, s.r.o., na jejichž pozemku je stávající regula ní stanice umíst na.
P ijaté usnesení:
254/18 – Zastupitelstvo schvaluje sm nu ásti obecního pozemku p. .615/91 v k.ú. Slatinice na Hané (dle p iloženého
situa ního nákresu) se spole ností SMP Net, s.r.o. za ú elem p emíst ní regula ní stanice plynu.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.

Rada vzala na v domí návrh smlouvy o p evodu nemovitostí RD .p. 13 v . p ilehlých pozemk na nové zájemce: Ing.
Ko enka, A.Ko enkovou a I.Trundovou a doporu ila schválení v zastupitelstvu.
Rada vzala na v domí návrh smlouvy s realitní kancelá í Retfin group s.r.o. na zprost edkování uvedeného prodeje a
doporu ila schválení v zastupitelstvu.
V kupní smlouv je uvedena celková cena 3.700.000 K , z toho 200.000 K iní provize uvedené realitní kancelá e.
- Pan Ing. Sedlák se dotázal, zda byla u in na nabídka na odkup i stávajícím nájemník m.
- Starosta p. Žouželka odpov d l, že nájemník m byla tato možnost nabídnuta.
- Paní Šreiberová a Muchová shodn uvedly, že jim byla nabízena odhadní cena 4 mil. K a op t doporu ovaly, a se uvedený
objekt neprodává.
- Starosta p. Žouželka uvedl, že nájemník m byla nabídnuta cena ve výši 55 % z uvedené odhadní ceny.
- Pan Štencl doporu il dát nájemník m ješt jednou šanci za zmi ovanou cenu 3,5 mil. K .
- Zastupitelé souhlasili s týdenní lh tou pro p ípadnou nabídku nájemník .
P ijaté usnesení:
255/18 – Zastupitelstvo schvaluje prodej budovy Slatinice .p.13 situované na pozemku p. .70 – zastav ná plocha a
nádvo í a p ilehlého pozemku p. .77/2 – zahrada vše v k.ú. Slatinice na Hané na základ kupní smlouvy uzav ené s Ing.
Ko enkem, A.Ko enkovou a I.Trundovou za kupní cenu 3.700.000,- K .
- Zastupitelstvo schvaluje úhradu 200.000,- K spole nosti Retfin group, s.r.o. zastoupené Vojt chem R ži kou za
zprost edkování prodeje budovy Slatinice .p.13 a p ilehlých pozemk na základ Smlouvy o spolupráci p i prodeji
uvedených nemovitostí.
- Nájemníci bytového domu .p. 13 mají p ednostní právo odkupu bytového domu s tím, že do týdne (tj.do 14.6.2010)
musí p edložit kupní cenu ve výši 3,5 mil. K , p ípadn garanci na tuto ástku.
Hlasování: 8 p ítomných zastupitel bylo pro, 4 proti (p. Ambros, Ing. Novák, Ing.Sedlák, J.Starosta).
Vedení Lázní Slatinice a.s. podalo žádost o koupi p íjezdové cesty k láze skému domu Hana ka ( ást pozemku p. .799), kde
hodlají z ídit krytou kolonádu pro láze ské hosty. P edb žn souhlasili i se zachováním v cného b emene p ístupu ob an
obce na tuto komunikaci.
- Pan Ambros a p. J. Starosta shodn doporu ili tento pozemek neprodávat, aby to nedopadlo jako u pr chodu u lázní,
p ípadn dát omezení zachování cesty i do zve ej ovaného zám ru.
- Pan Ing. Sedlák se zajímal o pr jezd lesnické techniky na údržbu lesa.
- Starosta p. Žouželka uvedl, že t žká technika zde nikdy neprojížd la a projížd t nebude. Dále upozornil, že s prodejem cesty
by na lázn p ipadla i pé e o kanaliza ní ad, který vede k LD Hana ka.
P ijaté usnesení:
256/18 – Zastupitelstvo schvaluje zve ejn ní zám ru prodat ást obecního pozemku p. . 799 v k.ú. Slatinice na Hané
(cesta k LD Hana ka) s v cným b emenem zachování volného pr chodu této cesty pro ob any obce.
Hlasování: 10 p ítomných zastupitel bylo pro, 2 proti (p. Ambros, p. J. Starosta)
5. Územní plán
Jak již bylo zmi ováno na p edešlých zasedáních, je nutné upravit územní plán v souladu s novou legislativou. Na základ naší
žádosti nám Magistrát m sta Olomouce p edložil konkrétní podmínky pro zahájení procesu po ízení nového územního plánu.
Jedná se p edevším o p esnou formulaci usnesení rady, zastupitelstva a volbu zástupce pro jednání s magistrátem, kterým byl
již d íve ur en p. Jaroslav Šolc.
Na minulém zasedání byla schválena smlouva s firmou Archplan Ostrava, která bude nový územní plán zpracovávat.
- Pan Ing. Mišák a p. Štencl shodn doporu ili jako zástupce obce n koho mladšího ze zastupitel .
- Pan Štencl se dále zajímal o etnost zm n územního plánu.
- Pan Ing. Sedlák v odpov di uvedl, že etnost není nijak omezena, jednotlivé zm ny mohou probíhat dokonce soub žn .
P ijaté usnesení:
257/18 – Zastupitelstvo obce Slatinice po projednání
I. schvaluje
podle ustanovení § 84 odst.2 písm. x) zákona .128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , a
podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis , rozhodnutí o po ízení nového územního plánu obce Slatinice,
II. volí
na základ ust. § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního zákona a podle ust. § 6 odst. 5 písm. f) stavebního
zákona pana Jaroslava Šolce jako zastupitele ur eného pro spolupráci s po izovatelem nového územního plánu obce
Slatinice.
Hlasování: 9 p ítomných zastupitel bylo pro, 3 se zdrželi hlasování (p. Ambros, p. J. Starosta, p. Ing. Novák).

6. R zné
- Na posledním zasedání byly schváleny výsledky výb rového ízení na realizaci akce „Doprovodná zele vodního a
mok adního biocentra Slatinice – Trávníky“. Jelikož jsme již obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace, je nutné schválit
smlouvu o poskytnutí podpory. Z celkových náklad cca 2,5 mil. K iní dotace 90 % a vlastní zdroje 10%.
P ijaté usnesení:
258/18 – Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu . 09025656 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prost edí R
v rámci Opera ního programu Životní prost edí ze dne 31.5.2010 a pov uje starostu obce Slatinice pana Františka
Žouželku podpisem této smlouvy.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.
- Na základ doporu ení MAS Regionu Haná a zm ny zákona o rozp.pravidlech územních rozpo t rada doporu uje
zastupitelstvu schválení lenství obce Slatinice v MAS Regionu Haná, o.s. (dosud byly jednotlivé obce zastoupeny pouze
samotnými starosty).
P ijaté usnesení:
259/18 – Zastupitelstvo schvaluje lenství obce Slatinice v MAS Regionu Haná, o.s.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.
- Rada vzala na v domí žádost o poskytnutí bezúro né p j ky 190.000 K Ob anskému sdružení SPES Slatinice a doporu ila
projednání v zastupitelstvu. Jedná se o p j ku na realizaci projektu „Slune ný vršek“ na fa e ve Slatinicích v rámci programu
Leader Region Haná.
Jelikož se nejedná o objekt , který má ve správ a v majetku obec Slatinice, doporu uje rada, aby ob anské sdružení SPES
p edložilo ov ený souhlas vlastníka objektu spolu s garancí (tj. Farního ú adu v T šeticích), Rozhodnutí o poskytnutí finan ní
podpory ze Státního zem d lského interven ního fondu a p edložení samotného projektu k posouzení.
- Pan J.Starosta se dotázal, co je obsahem projektu.
- Pan Žouželka v odpov di uvedl, že se jedná o rekonstrukci 2 místností pro pot eby sdružení SPES na fa e ve Slatinicích.
P ijaté usnesení:
260/18 – Zastupitelstvo pov uje radu schválením bezúro né p j ky ve výši 190.000 K Ob anskému sdružení SPES
Slatinice, pokud bude sdružením doložen ov ený souhlas s garancí vlastníka objektu, Rozhodnutí o poskytnutí
podpory ze SZIF a 1 paré projektu „Slune ný vršek“ k posouzení. Smlouva o p j ce bude p edložena k posouzení
právnímu zástupci obce.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.
P ed m sícem byla zdárn dokon ena nejv tší akce tohoto volebního období, tj. rekonstrukce sokolovny a školního h išt . Od
m síce kv tna byl zahájen zkušební provoz a p ibližn do 14 dní bude vyhlášen den otev ených dve í, kdy budou mít všichni
ob ané možnost navštívit objekt zrekonstruované sokolovny. Termín bude ješt up esn n a poté v dostate ném asovém
p edstihu zve ejn n v obou ástech obce. Starosta p. Žouželka všechny p ítomné na tuto akci pozval.
- Pan Ing. Sedlák upozornil na rozbitou pam tní desku na objektu ZŠ a požádal o opravu.
- Paní Foukalová požádala o vy íslení akcí, které se realizovali v poslední dob v Lípách a umíst ní t chto informací na
výv sku do Líp.
- Starosta p. Žouželka p islíbil spln ní tohoto požadavku.
- Pan Zaoral upozornil na st íkání vody na fasádu RD za deštivého po así (od projížd jících automobil ), upozornil také na
nep im enou rychlost projížd jících automobil a dále na nutné išt ní potoka a s tím spojený velký výskyt slimák .
Starosta p. Žouželka zasedání ukon il p ibližn v 19.20 hod.

USNESENÍ z ve ejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
18. zasedání dne 7.6.2010 – kulturní d m Lípy
246/18 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ov ovatele zápisu.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.
247/18 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.
248/18 – Zastupitelstvo bere na v domí zprávu o innosti rady.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.
249/18 – Zastupitelstvo schvaluje projednání záv re ného ú tu za rok 2009 s vyjád ením souhlasu s celoro ním
hospoda ením a to bez výhrad.
- Zastupitelstvo bere na v domí zprávu o hospoda ení obce k 31.5.2010.
Hlasování: 11 p ítomných zastupitel bylo pro, 1 se zdržel hlasování (p. Ambros).
250/18 – Zastupitelstvo schvaluje prodej nov odd lené ásti z obecního pozemku p. . 849/1 v k.ú. Slatinice na Hané a
to díl a) o vým e 45 m2 za 30,- K za 1 m2 paní Ing. Regin Pešlové.
Hlasování: 11 p ítomných zastupitel bylo pro, 1byl proti (p. Ambros).
251/18 – Zastupitelstvo schvaluje zve ejn ní zám ru prodat ást obecního pozemku p. . 151 p ed RD .p. 72 v k.ú.
Lípy (dle p iloženého situa ního nákresu).
Hlasování: 11 p ítomných zastupitel bylo pro, 1byl proti (p. Ambros).
252/18 – Zastupitelstvo schvaluje zve ejn ní zám ru prodat obecní pozemek p. . 381/2 o vým e 1641 m2 v k.ú.
Slatinice na Hané.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.
253/18 – Zastupitelstvo pov uje radu organizací výb rového
m2 a p. . 485/3 o vým e 2513 m2 v k.ú. Slatinice na Hané.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.

ízení na prodej pozemk p. . 485/37 o vým e 3793

254/18 – Zastupitelstvo schvaluje sm nu ásti obecního pozemku p. .615/91 v k.ú. Slatinice na Hané (dle p iloženého
situa ního nákresu) se spole ností SMP Net, s.r.o. za ú elem p emíst ní regula ní stanice plynu.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.
255/18 – Zastupitelstvo schvaluje prodej budovy Slatinice .p.13 situované na pozemku p. .70 – zastav ná plocha a
nádvo í a p ilehlého pozemku p. .77/2 – zahrada vše v k.ú. Slatinice na Hané na základ kupní smlouvy uzav ené s Ing.
Ko enkem, A.Ko enkovou a I.Trundovou za kupní cenu 3.700.000,- K .
- Zastupitelstvo schvaluje úhradu 200.000,- K spole nosti Retfin group, s.r.o. zastoupené Vojt chem R ži kou za
zprost edkování prodeje budovy Slatinice .p.13 a p ilehlých pozemk na základ Smlouvy o spolupráci p i prodeji
uvedených nemovitostí.
- Nájemníci bytového domu .p. 13 mají p ednostní právo odkupu bytového domu s tím, že do týdne (tj.do 14.6.2010)
musí p edložit kupní cenu ve výši 3,5 mil. K , p ípadn garanci na tuto ástku.
Hlasování: 8 p ítomných zastupitel bylo pro, 4 proti (p. Ambros, Ing. Novák, Ing.Sedlák, J.Starosta).
256/18 – Zastupitelstvo schvaluje zve ejn ní zám ru prodat ást obecního pozemku p. . 799 v k.ú. Slatinice na Hané
(cesta k LD Hana ka) s v cným b emenem zachování volného pr chodu této cesty pro ob any obce.
Hlasování: 10 p ítomných zastupitel bylo pro, 2 proti (p. Ambros, p. J. Starosta)
257/18 – Zastupitelstvo obce Slatinice po projednání
I. schvaluje
podle ustanovení § 84 odst.2 písm. x) zákona .128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , a
podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis , rozhodnutí o po ízení nového územního plánu obce Slatinice,
II. volí
na základ ust. § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního zákona a podle ust. § 6 odst. 5 písm. f) stavebního
zákona pana Jaroslava Šolce jako zastupitele ur eného pro spolupráci s po izovatelem nového územního plánu obce
Slatinice.
Hlasování: 9 p ítomných zastupitel bylo pro, 3 se zdrželi hlasování (p. Ambros, p. J. Starosta, p. Ing. Novák).

258/18 – Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu . 09025656 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prost edí R
v rámci Opera ního programu Životní prost edí ze dne 31.5.2010 a pov uje starostu obce Slatinice pana Františka
Žouželku podpisem této smlouvy.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.
259/18 – Zastupitelstvo schvaluje lenství obce Slatinice v MAS Regionu Haná, o.s.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.
260/18 – Zastupitelstvo pov uje radu schválením bezúro né p j ky ve výši 190.000 K Ob anskému sdružení SPES
Slatinice, pokud bude sdružením doložen ov ený souhlas s garancí vlastníka objektu, Rozhodnutí o poskytnutí
podpory ze SZIF a 1 paré projektu „Slune ný vršek“ k posouzení. Smlouva o p j ce bude p edložena k posouzení
právnímu zástupci obce.
Hlasování: všech 12 p ítomných zastupitel bylo pro.

Zápis vypracoval: Petr Šolc
Ov ovatelé zápisu:
Pavel Strouhal
…………………………………

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

Ing. Petr Novák

starosta obce:
František Žouželka

…………………………………

…………………………………

