ZÁPIS
z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
4. zasedání dne 25.4.2007 – KD Lípy
Úvod
- Starosta obce p.František Žouželka zahájil schůzi v 18.05 hod.
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 stanovena ve složení : J. Starosta, MUDr.Hajdová, Ing. Valenta
Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. P. Růžička, M. Svozil
Vypracováním zápisu byl pověřen: P. Šolc
Zápis z minulého zasedání byl ověřovateli podepsán a nebyly k němu podány žádné námitky, tudíž se zápis pokládá za
schválený. Zápis k nahlédnutí byl k dispozici u předsednického stolu.
Přijaté usnesení:
50/4 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti rady
Smlouva o dílo – změna ÚP č. 1
Koncepční studie a Střednědobý plán ZO Slatinice
Prodej části pozemku nad bytovým domem
Dohoda mezi obcí a SK Slatinice
Problematika přemístění farmy Ing.Mišáka
Rozpočet na rok 2007
Závěrečný účet obce za r.2006 – vzhledem k úmrtí auditora bude odloženo na příští zasedání
Kanalizace Lípy
Doplnění člena rady a předsedy kontrolního výboru
Různé.

- Dle zkušeností z minulých zasedání bylo rozhodnuto, že diskuse a hlasování budou probíhat ke každému bodu zvlášť.
- Současně starosta p. Žouželka apeloval na přítomné, aby byl dodržován jednací řád zastupitelstva obce, kde je mimo jiné
uvedeno, že občané mohou k projednávaným věcem mluvit až po udělení slova předsedajícím a to maximálně 3 minuty.
Bylo by také slušností se představit.
Dále navrhl, aby jednací řád byl doplněn o skutečnost, že pozvánka i zápis ze zasedání zastupitelstva se zveřejňují i
způsobem umožňujícím dálkový přístup – tj. na internetových stránkách obce.
- p. J. Starosta, p. J. Ambros a p. Hlavík apelovali na dodržení slibu nynějšího vedení obce, že objasní důvody odvolání
p. Ambrose.
- p. J. Ambros přečetl výzvu, ve které se postupně obracel na všechny členy volební strany p. Žouželky a ptal se jich, proč
hlasovali proti němu a co pro obec dosud vykonali.
- Starosta p. Žouželka a p. Ing. Valenta uvedli, že dnešní zastupitelstvo se koná mimo plánovaný harmonogram
pravidelných zasedání především z důvodu nutnosti schválit rozpočet. Poté dal starosta p. Žouželka hlasovat o původně
navrženém programu.
Přijaté usnesení:
51/4 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání a doplnění jednacího řádu o ustanovení, že pozvánka i
zápis ze zasedání zastupitelstva se zveřejňují i způsobem umožňujícím dálkový přístup – tj. na internetových
stránkách obce.
Hlasování:8 přítomných zastupitelů bylo pro (MUDr. Hajdová, MUDr. Boháč, Ing. Valenta, P. Strouhal, J. Šolc, M.
Svozil, J. Střídová, F. Žouželka) 7 bylo proti (J. Ambros, K. Slezák, L. Vymazal, J. Starosta, Ing. Novák, Ing. Růžička,
M. Reif)

1.Kontrola usnesení
Na dnešní zasedání nebyl termínován žádný úkol.
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.
V této zprávě ještě není zahrnuta včerejší schůze rady, s jejíž usnesením přítomné seznámil zapisovatel p. P. Šolc.
Přijaté usnesení:
52/4 – Zastupitelstvo schvaluje zprávu o činnosti rady.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
3. Smlouva o dílo – změna ÚP č.1
Jak již zaznělo na posledním zasedání - v souladu s již přijatými usneseními pokračuje proces Změny č.1 Územního plánu
obce Slatinice. Dalším krokem je samotné zhotovení této změny, které bylo předběžně dohodnuto s původní
zpracovatelkou platného úz.plánu naší obce s paní Ing. arch. Zemanovou. Návrh smlouvy obdrželi všichni zastupitelé.
V této smlouvě došlo od minulého zasedání k úpravě ve smluvní částce, která byla snížena, neboť celkový rozsah prací
bude nižší než se původně předpokládalo.
- p. Starosta se dotázal na výši nové ceny a důvody snížení.
- p. P. Šolc v odpovědi uvedl, že původní smluvní částka byla snížena o cca 15 tis. Kč z důvodu snížení rozsahu prací na
základě nových instrukcí na pořizování změn ÚP od pracovníků MMOl.
Přijaté usnesení:
53/4 – Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Změna č.1 územního plánu obce Slatinice“ mezi Obcí
Slatinice a firmou Atelier Archplan Ostrava s.r.o..
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
4. Koncepční studie a Střednědobý plán ZO Slatinice
Na posledním zasedání zastupitelstva bylo rovněž konstatováno, že v návaznosti na žádost o dotaci z Programu obnovy
venkova byly aktualizovány dokumenty Střednědobý plán zastupitelstva obce a Koncepční studie zastupitelstva obce na
období 2006-2010. Z těchto dokumentů byly odstraněny již realizované akce a naopak byly doplněny nově plánované
investice.
Tyto dokumenty opět obdrželi všichni zastupitelé.
Dotaci z programu obnovy venkova jsme sice nezískali, přesto by bylo vhodné na základě zákona o finanční kontrole tyto
dokumenty schválit.
Přijaté usnesení:
54/4 – Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý plán a Koncepční studii zastupitelstva obce na období 2006-2010.
Hlasování: 10 přítomných zastupitelů bylo pro (MUDr. Hajdová, MUDr. Boháč, Ing. Valenta, P. Strouhal, J. Šolc, M.
Svozil, J. Střídová, F. Žouželka, J. Ambros, L.Vymazal), 5 se zdrželo hlasování (K. Slezák, J. Starosta, Ing. Novák,
Ing.Růžička, M. Reif)
5. Prodej části pozemku nad bytovým domem
Jak již bylo řečeno první stavebníci v lokalitě U stadionu již zahájili stavební řízení ke stavbám svých RD. Na posledním
zasedání bylo schváleno zveřejnění záměru prodat oddělenou část pozemku p.č. 609/9.
Jelikož se přihlásil pouze jeden zájemce a to majitel sousedního pozemku p. Pavel Valsa, rada doporučuje schválení
prodeje tomuto zájemci za cenu 550,- Kč za 1m2, tedy shodnou cenu, za jakou byl prodán obecní pozemek ve stejné
lokalitě manželům Trefilovým.
Přijaté usnesení:
55/4 – Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 609/9 v k.ú. Slatinice na Hané o výměře 16 m2, který
vznikl oddělením části pozemků p.č. 609/1 a 325/1 stav.plocha geometrickým plánem č. 571-57/2007
o výměře 16 m2 panu Pavlu Valsovi, bytem Slatinice 44 za celkovou částku 8.800,- Kč.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
6. Dohoda mezi obcí a SK Slatinice
Rada doporučila zastupitelstvu schválení nové smlouvy o dotaci SK na činnost ve výši 150 tis. ročně + 30 tis. na pohonné
hmoty na údržbu areálu.

Tato dotace bude ze strany SK každoročně do 31.12. vyúčtována, tzn. že uvedená dotace musí být využita pouze na hrazení
nákladů na sportovní činnost a údržbu sportovního areálu. Výše dotace je srovnatelná s okolními obcemi, které navíc
nedisponují tak rozsáhlými sportovními areály, které členové SK Slatinice vzorně udržují.
- Rada také schválila splnění podmínky SK, která předcházela podpisu darovací smlouvy ze strany SK, tj. zachování práva
na využívání sokolovny ke cvičení členů SK zdarma. Toto právo bude samozřejmě zachováno i pro základní a mateřskou
školu Slatinice.
Návrh zmiňované dohody opět obdrželi všichni zastupitelé.
Přijaté usnesení:
56/4 – Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o spolupráci a užívání majetku Obce Slatinice pro potřeby Sportovního
klubu Slatinice, Základní školy a Mateřské školy Slatinice, příspěvkové organizace ze dne 25.4.2007.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
7. Problematika přemístění farmy Ing. Mišáka
V místě podnikání Ing. Mišáka proběhla dne 17.4.2007 kontrolní prohlídka Stavebního úřadu v Lutíně. Na místě samém
bylo konstatováno, že Ing. Mišák nepovolené zařízení na uvedeném místě již nepoužívá. Zápis z tohoto jednání nám bude
zaslán po jeho vypracování Ing. Mačákovou ze Stavebního úřadu v Lutíně.
K dnešnímu dni již máme k dispozici i znalecký posudek na objekty a pozemky užívané Ing. Mišákem v sousedství
bytového domu. Následovat budou vzájemná jednání o dalším postupu. Nabízí se spolupráce s firmou Horstav, které by
mohla přemístění farmy zajistit.
- Rada dále pověřila p. Ing. B. Valentu vyřízením demolice obecního objektu – bývalé dílny p. Valouška. Veškerá
dokumentace včetně demoličního výměru by měla být vyřízena do poloviny května letošního roku.
8. Rozpočet na rok 2007
Podklady k rozpočtu byly předány všem zastupitelům a byly rovněž zveřejněny v předepsané lhůtě na úřední desce
obecního úřadu.
- J. Starosta se v diskusi dotázal proč v novém rozpočtu není slibovaná úspora 2,3 mil. Kč a naopak narostly mzdové
náklady a náklady na poradenskou činnost celkem o 500 tis. Kč. Dále mu v rozpočtu chybí náklady na kalovou koncovku a
pozastavil se nad snížením nákladů na kabelizaci NN v ulici „Chajdy“ o polovinu.
- Ing. Valenta uvedl, že původní protinávrh rozpočtu byl myšlen jako předmět k diskusi, jako jedna z iniciativ tehdy
opoziční skupiny zastupitelů, bohužel byl smeten ze stolu a nebylo o návrzích diskutováno. Po změně vedení obce byl
s účetní upraven a podařilo se ušetřit 600 tis. Kč na projekty k obnově obce, bez kterých nelze žádat o dotace. Mzdové
náklady byly navýšeny, jelikož v nich je zahrnuto odstupné pracovníkům a činitelům obce, kteří nehodlají dále
spolupracovat. Dále uvedl, že po dobu zveřejnění byl dostatečný prostor na prodiskutování případných nejasností.
- F.Žouželka v odpovědi uvedl, že náklady na poradenskou činnost v sobě zahrnují právě již zmiňované výdaje na projekty
potřebné pro žádosti o dotace na opravu ZŠ, MŠ, sokolovny atd.. Náklady na kalovou koncovku byly vynulovány, neboť
budeme žádat o dotaci na odstředivý způsob čištění prostřednictvím vytipované firmy. V rozpočtu tato položka chybí,
neboť o dotace bude možno žádat až v závěru letošního roku, tudíž případná realizace proběhne až příští rok. V případě
potřeby se může vše řešit rozpočtovou změnou. Na kabelizaci v Chajdách byla plánována příliš vysoká částka, proto
proběhnou jednání se zástupci ČEZ a dodavatelskou firmou o případném snížení.
- Paní Dočkalová upozornila na příliš malé písmo v dokumentech zveřejněných na úřední desce.
- Pan Havlíček zdůraznil, že v novém rozpočtu žádné úspory nejsou.
- Pan Ambros uved, že se rada i oba výbory rozpočtem opakovaně zabývaly a paní Střídová dokonce s návrhem vyslovila
souhlas.
- Paní Střídová reagovala sdělením, že nikdy neřekla, že s rozpočtem souhlasí.
- Pan Szeszický poté napadl způsob jednání p. J. Šolce po nástupu do funkce, kdy oznámil p. Slezákovi a p. Szeszickému,
že si mají hledat místo.
- Mgr. Švarcová konstatovala, že uvedení pracovníci podepsali vzájemnou dohodu o ukončení pracovního poměru, tudíž
neobdrželi výpověď zaměstnavatele a vyzvala p. Slezáka, aby přítomným sdělil, jakým způsobem ve skutečnosti proběhlo
ukončení pracovního poměru.
- Pan Slezák uvedl, že k podepsání dohody byl donucen pod nátlakem p. Šolce, který dokáže každého vyhecovat a pod
kterým se stejně pracovat nedá.
- Paní Dočkalová se pozastavila nad skutečností, že OÚ zrušil 3 pracovní místa a přesto na obci nově pracují p. J. Šolc a p.
Ulšmíd.
- Starosta p. F. Žouželka v odpovědi uvedl, že p. J.Šolc pracuje pro obec zcela zadarmo.
Přijaté usnesení:
57/4 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2007.
Hlasování:8 přítomných zastupitelů bylo pro (MUDr. Hajdová, MUDr. Boháč, Ing. Valenta, P. Strouhal, J. Šolc, M.
Svozil, J. Střídová, F. Žouželka) 7 bylo proti (J. Ambros, K. Slezák, L. Vymazal, J. Starosta, Ing. Novák, Ing. Růžička,
M. Reif)

9. Kanalizace Lípy
O přípravě na budování kanalizace v Lípách přítomné informoval p. J. Šolc.
Uvedl, že pokud nebude zrušen dotační titul na KÚOK, je 90% naděje, že v červnu letošního roku bude zahájena 1.etapa
(trasa od RD p. Macáka směrem na Třebčín a obě strany podél potoka směrem na Třebčín). Tato etapa by mohla být hotova
do konce roku. Současně budou zahájeny přípravy na 2.etapu, která by měla být realizována během příštího roku a to
včetně opravy komunikace a chodníků.
Současně oznámil, že současná rekonstrukce chodníků v Lípách probíhá z důvodu havarijního stavu a nebezpečí úrazu
občanů.
Dále zdůraznil, že ho mrzí, že p. J. Starosta opustil jeho volební stranu a že nezakročil z pozice předsedy kontrolního
výboru, když vyšlo najevo, že kanalizace se dá vybudovat za mnohem nižší náklady, na což p. J. Šolc opakovaně
upozorňoval.
- Několik občanů vyjádřilo obavy, že úspory se projeví na nekvalitním materiálu nebo bude budovaná kanalizace jiným
způsobem ošizena.
- Pan J. Starosta doplnil, že každá stavba musí mít projekt a rozpočet. Ušetřit se dá především na materiálu nebo může jít
firma pod cenu. Reálná úspora však činí maximálně 10-20%.
- Ing. Mišák uvedl, že výběrová komise za účasti odborníků a zástupců opoziční skupiny vybrala z 5ti firem prokazatelně tu
nejlepší nabídku. Pokud se dá, jak uvádí p. J. Šolc 50% ušetřit, pak nás tyto firmy podvedly a měly by být trestně stíhány.
Pan Ing. Mišák dále uvedl, že si myslí, že p. J. Šolcovi jde především o to, aby firmu vybíral on, či jeho známí.
- Pan Szeszicki a p. Bátěk shodně uvedli, že se jedná o obrovskou úsporu a pokud se skutečně podaří zrealizovat akci za
slíbenou cenu a to v požadované kvalitě, zasloužil by si stavební dohled i případnou odměnu, v opačném případě, když
dojde k navýšení ceny, by měl toto navýšení uhradit.
- Pan Šolc reagoval slibem, že pokud bude kanalizace v Lípách stát více jak 12 milionů, uhradí přeplatek ze svého, což
potvrdil podáním ruky p. Szeszickému.
- Pan Slezák citoval vyjádření projektanta z firmy Agroprojekt Ing. Sáblíka, který se rozpočtem kanalizace v Lípách
zabýval a uvádí, že snížení cen na 50 % při použití kvalitních materiálů není možné.
Pan Slezák také přečetl následující otázky:
- z jakého dotačního titulu bude hrazena kanalizace a kdy bude podána žádost,
- jaký bude podíl vlastních zdrojů, když není v rozpočtu uvedena ani koruna,
- která část kanalizace bude realizována a podle jakého projektu,
zda budou realizovány i veřejné části domovních přípojek,
- kdy proběhne výběrové řízení,
- jakým způsobem budou napojovány rodinné domy, jestli jako ve Slatinicích, kde ke spokojenosti občanů vydatně
pomáhala tech. skupina OÚ.
Dále p. Slezák uvedl, že ve Slatinicích měla kanalizace stát 35 mil. a nakonec se platilo 45 mil., přitom nebyla dotažena
kalová koncovka, technická skupina musela realizovat 2 km přípojek, některé objekty dokonce nebyly vůbec napojeny
nebo jejich odkanalizování není funkční. Na závěr zdůraznil, že u OÚ skončil s čistým svědomím.
- p. J. Šolc komentoval proslov p. Slezáka jako velmi emotivní a podotkl, že p. Slezák pod ním nechce pracovat, protože po
něm vždy chtěl pořádnou práci. Dále uvedl na pravou míru, že kanalizace ve Slatinicích stála 17 mil. Kč a ČOV 18 mil.,
dohromady tedy 35 mil. Zdůraznil také, že stavební dozor nad uvedenými akcemi vykonával p. Matiáš, tudíž si myslí, že by
si nedovolil nic zanedbat. První etapa budování kanalizace v Lípách má stát 5 mil., z toho 4 mil. by měly být dotační
prostředky z Olomouckého kraje a 1 mil. by měla hradit obec. Dále sdělil, že materiál na kanalizaci v Lípách bude
pravděpodobně dodávat firma Jokva p. Kvapila, proto by o kvalitě použitých materiálů nepochyboval.
- Starosta p. F.Žouželka uvedl, že p. Slezák dostane na své otázky písemnou odpověď.
- Pan J. Ambros citoval vyjádření ředitele SFŽP Praha, který jako důvod nepřidělení dotace uvádí nezajištění likvidace
odp.vod na ČOV Lutín a tudíž o předražení se vůbec nemluví, na rozdíl od mnoha článků, který se objevily v novinách a
byly spojovány s jeho jménem „Ambros předražil kanalizaci“.
- V souvislosti s budováním kanalizace p. Hlavík dokumentoval rozdíl v použití materiálu na obuvi zakoupené ve
značkovém obchodě a u vietnamských obchodníků.
- Paní Dočkalová vyzvala p. J. Šolce, aby se podíval, jaké nečistoty tečou v potoku, který byl za bývalého vedení vždy
řádné vyčištěn.
- Pan Šolc slíbil, že se na to pracovníci techn. skupiny podívají.
Přijaté usnesení:
58/4 – Zastupitelstvo zplnomocňuje radu ke všem úkonům spojeným se zajištěním akce Kanalizace Lípy – 1.etapa
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Hlasování:8 přítomných zastupitelů bylo pro (MUDr. Hajdová, MUDr. Boháč, Ing. Valenta, P. Strouhal, J. Šolc, M.
Svozil, J. Střídová, F. Žouželka) 7 se zdrželo hlasování (J. Ambros, K. Slezák, L. Vymazal, J. Starosta, Ing. Novák, Ing.
Růžička, M. Reif)
- p. J. Starosta uvedl, že se zdržel hlasování, neboť postrádá základní informace o způsobu financování, výběrovém řízení
atd.

10. Doplnění člena rady a kontrolního výboru
Jelikož p. J. Starosta rezignoval na funkci člena rady a předsedy kontrolního výboru, je nutné jmenovat nové členy do
těchto funkcí.
Rada jako první v pořadí nabídla tyto funkce volební straně p. Ambrose, aby bylo zachováno rovnoměrné zastoupení všech
zvolených stran v tomto orgánu obce.
Dle informace p. L.Vymazala, která zazněla na poslední schůzi rady, nikdo z této volební strany nemá zájem o obsazení
funkcí člena rady ani předsedy kontrolního výboru. Proto byl dalším členem rady navržen p. Pavel Strouhal a předsedou
kontrolního výboru Ing. Valenta.
- p. J. Starosta dodatečně na tyto funkce navrhl p. J. Ambrose.
Pan Žouželka dal nejprve hlasovat o původním návrhu tj. p. Pavel Strouhal členem rady.
Přijaté usnesení:
59/4 – Zastupitelstvo schvaluje pana Pavla Strouhala členem rady.
Hlasování: 8 přítomných zastupitelů bylo pro (MUDr. Hajdová, MUDr. Boháč, Ing. Valenta, P. Strouhal, J. Šolc, M.
Svozil, J. Střídová, F. Žouželka) 7 bylo proti (J. Ambros, K. Slezák, L. Vymazal, J. Starosta, Ing. Novák, Ing. Růžička,
M. Reif).
Poté dal p. Žouželka hlasovat o dalším návrhu tj., aby předsedu kontrolního výboru vykonával dříve navržený p. Ing.
Břetislav Valenta a členy tohoto výboru zůstali p. Ing. Antonín Duda a p. Ing. Pavel Růžička.
Přijaté usnesení:
60/4 – Zastupitelstvo schvaluje doplnění kontrolního výboru o nového předsedu p. Ing. B. Valentu, který nahradil
p. J. Starostu.
Hlasování: 8 přítomných zastupitelů bylo pro (MUDr. Hajdová, MUDr. Boháč, Ing. Valenta, P. Strouhal, J. Šolc, M.
Svozil, J. Střídová, F. Žouželka), J. Ambros se zdržel hlasování a 6 bylo proti (K. Slezák, L. Vymazal, J. Starosta, Ing.
Novák, Ing. Růžička, M. Reif).
Dnešního dne jsme dále obdrželi rezignaci členky Finančního výboru paní Jany Stachové a proto p. Žouželka navrhl její
nahrazení paní Lenkou Dedkovou.
- Přítomná paní Stachová uvedla, že rezignovala z důvodu, že nechce pracovat se současným vedením obce.
Přijaté usnesení:
61/4 – Zastupitelstvo schvaluje doplnění finančního výboru o novou členku paní Lenku Dedkovou, která nahradí
paní Janu Stachovou.
Hlasování:13 přítomných zastupitelů bylo pro (MUDr. Hajdová, MUDr. Boháč, Ing. Valenta, P. Strouhal, J. Šolc, M.
Svozil, J. Střídová, F. Žouželka, J. Ambros, K. Slezák, L. Vymazal, Ing. Růžička, M. Reif), Ing. Novák byl proti a
J.Starosta se zdržel hlasování.
- Pan Zatloukal uvedl, že se mu „palácový puč“ nelíbí, že dříve vládla poloviční většina a nyní již jen třetinová. Uvedl, že
mu je z toho „blijno“ a dotazoval se MUDr. Boháče proč v závěru minulého zasedání zvedl ruku.
- Pan J. Šolc uvedl, že nechce dělat starostu, ale chce napomoci ke sjednocení obce a k rozvoji obce, které ocení zřejmě až
naši potomci. Dále uvedl, že jeho příznivci byli vždy ti hodnější a neprojevovali se tak důrazným a hlučným způsobem jako
příznivci nyní opoziční strany.
- Paní Ing. Tomečková připomněla, že po volbách v roce 2002 byl poměr hlasů také 8 ku 7, přesto nikdo z opozice nedostal
šanci podílet se na vedení obce účastí v radě či v jiných výborech a komisích. Na ustavujícím zasedání se slušně ptala proč
tomu tak je, když i opozice dostala bezmála 50 % hlasů a tenkrát jí nikdo neodpověděl. I přesto se příznivci p. J. Šolce
chovali důstojně a tuto skutečnost přijali.
- Paní Štreitová uvedla, že p. J. Šolc odvedl kus dobré práce, postupem času se z něho však stal „diktátor“ a všichni jeho
spolupracovníci od něho odešli. On sám se s prohrou nesmířil a celých 5 let házel tehdejšímu vedení obce „klacky pod
nohy“, poté využil 2 zastupitelů, aby se vrátil k moci. Dále oznámila p. Žouželkovi, že je pouze „nastrčenou figurkou“,
všichni jeho dosavadní přátelé se od něj odvrací a akceptovali by ho, kdyby vyhrál regulérně. Dále podotkla, že není „baba
uřvaná“ jak ji nazval Ing. Valenta, který se „svými kumpány rozvrací dědinu“. Na adresu Ing. Valenty dále uvedla, že
dostal ve volbách nejméně hlasů, které by ani nedostal, kdyby nesliboval, že s J.Šolcem do koalice nepůjde. Dále po něm
požadovala omluvu za výrok, který měl říct na posledním zasedání po připomínkách občanů a to „ s těma já se bavit
nebudu“ a rovněž ho vyzvala, aby odstoupil a mohl být klid.
- Dále občané upozorňovali v případě Ing. Valenty na střet zájmů při jeho podnikatelské činnosti a práci na obci.
- Ing. Valenta na toto vystoupení reagoval slovy, že se omlouvá, ale zdůraznil, že svůj výrok adresoval těm občanům, kteří
k němu nejsou příznivě nakloněni. Dále podotkl, že svoji firmu rušit nemíní. Dále se zmínil o nedávném incidentu, kdy p.
Medřík napadl p. J. Šolce, čímž nepoškodil jen sebe, ale hlavně svoji rodinu připravil o cca 100 tis. Kč na odstupném. Ing.
Valenta dále uvedl, že se ihned po uvedené události snažil někoho kontaktovat, aby p. Medříka uklidnil, aby se předešlo
dalším nepřístojnostem. Pan J. Starosta mu řekl, že p. Medříka nezná natolik osobně, aby byl schopen ovlivnit jeho
chování, poté se vydal za p. Ambrosem. Ten mu ze vzdálenosti 3 m od plotu řekl, že „p. Medřík měl p. J. Šolce zabít“, což
Ing. Valentu šokovalo.
- K tomuto výroku vyjádřila svůj důrazný nesouhlas i přítomná paní Valoušková.

- Pan Ambros uvedl, že p. Medříka nenaváděl, že ho naopak uklidňoval a k uvedenému výroku sdělil, že to neřekl.
- Pan Ing. Valenta p. Ambrosovi řekl, že v tomto případě lže, což může odpřísáhnout.
- p. J. Valoušek apeloval na přítomné, aby dali nynějšímu vedení obce šanci, aby mohlo dokázat, že své sliby naplní.
- Paní Foukalová se opět dotázala proč p. Ambros nebyl zvolen do kontrolního výboru.
- p. Ing. Tomeček v odpovědi uvedl, že již jeho matka dnes uvedla, že před 5 roky byl poměr hlasů také 8 ku 7 a přesto byli
do všech funkcí zvoleni pouze členové z vítězné strany. Proto je nyní logické, že když je poměr hlasů opět 8 ku 7, může
dojít k situaci, že v demokratické volbě budou opět zvoleni jen zástupci osmičlenné skupiny.
- p. Ing. Mišák uvedl, že p. Žouželka zapomíná na důvody nezvolení p. J.Šolce. Že to nebylo pro nic za nic, bouraly se
baráky, zabíraly se pozemky a již nyní mu krade hlínu.
- p. Šolc uvedl, že v tehdejším vedení obce nebyl sám, ale byli tam i p. Slezák a p. Ambros. Navíc smlouva s p. Ing.
Mišákem byla naplněna, byl mu předán pozemek, ornice však byla odvezena na obecní pozemek a nikde není napsáno, že
patří Ing. Mišákovi. Navíc se na použití zeminy ptal p. Valouška, z jehož pozemku tam byla také odvezena.
- Pan J. Valoušek potvrdil, že po zjištění, k čemu bude zemina využita, s jejím odvozem souhlasil a p. Ing. Mišákovi
připomněl, že když se vozila hlína p. Mackovi, také s tím souhlasil.
- Pan Ing. Mišák řekl, že se ho měli alespoň zeptat a p. Ambros uvedl, že p. Valoušek si hlínu již odvezl.
10. Různé
- Rada již dříve doporučila schválení dotisku 1000 ks publikace „Paměti obce a lázní Slatinice“. Na úhradě celkových
nákladů ve výši 105 tis. Kč se podílejí částkou 74 tis. Kč sponzoři a zbývající část ve výši 31 tis. by měly rovným dílem
hradit obec a lázně.
Přijaté usnesení:
62/4 - Zastupitelstvo schvaluje dotisk 1000 ks publikace „Paměti obce a lázní Slatinice“ včetně úhrady části nákladů
ve výši 15.500 Kč z rozpočtu obce.
Hlasování: všech 15přítomných zastupitelů bylo pro.
Na zasedání zazněla další spousta připomínek a návrhů, které se nepodařilo zaznamenat, většinou z důvodu, že zazněly tzv.
„z davu“ a jejich autoři se většinou ani nepředstavili. Dále se některé diskusní příspěvky nepodařilo přesně zaznamenat,
neboť byly přečteny či předneseny příliš rychle.
V této souvislosti zapisovatel p. P. Šolc apeloval na zastupitele, aby schválili pořízení audio nebo video zařízení, které
průběh schůze zaznamená a poté teprve může být zasedání zapsáno „slovo od slova“, což v současnosti není možné.
Na závěr zasedání starosta p. Žouželka pozval přítomné na zahájení Hanáckého cestovatele, které se uskuteční v úterý 1.5.
od 14.hod. ve sportovním areálu ve Slatinicích.

Poté, přibližně ve 20.15 hod. p. Žouželka zasedání ukončil.

USNESENÍ
z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
4. zasedání dne 25.4.2007 – KD Lípy

50/4 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
51/4 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání a doplnění jednacího řádu o ustanovení, že pozvánka i
zápis ze zasedání zastupitelstva se zveřejňují i způsobem umožňujícím dálkový přístup – tj. na internetových
stránkách obce.
Hlasování:8 přítomných zastupitelů bylo pro (MUDr. Hajdová, MUDr. Boháč, Ing. Valenta, P. Strouhal, J. Šolc, M.
Svozil, J. Střídová, F. Žouželka) 7 bylo proti (J. Ambros, K. Slezák, L. Vymazal, J. Starosta, Ing. Novák, Ing. Růžička,
M. Reif)
52/4 – Zastupitelstvo schvaluje zprávu o činnosti rady.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
53/4 – Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Změna č.1 územního plánu obce Slatinice“ mezi Obcí
Slatinice a firmou Atelier Archplan Ostrava s.r.o..
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
54/4 – Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý plán a Koncepční studii zastupitelstva obce na období 2006-2010.
Hlasování: 10 přítomných zastupitelů bylo pro (MUDr. Hajdová, MUDr. Boháč, Ing. Valenta, P. Strouhal, J. Šolc, M.
Svozil, J. Střídová, F. Žouželka, J. Ambros, L.Vymazal), 5 se zdrželo hlasování (K. Slezák, J. Starosta, Ing. Novák,
Ing.Růžička, M. Reif)
55/4 – Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 609/9 v k.ú. Slatinice na Hané o výměře 16 m2, který
vznikl oddělením části pozemků p.č. 609/1 a 325/1 stav.plocha geometrickým plánem č. 571-57/2007
o výměře 16 m2 panu Pavlu Valsovi, bytem Slatinice 44 za celkovou částku 8.800,- Kč.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
56/4 – Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o spolupráci a užívání majetku Obce Slatinice pro potřeby Sportovního
klubu Slatinice, Základní školy a Mateřské školy Slatinice, příspěvkové organizace ze dne 25.4.2007.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
57/4 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2007.
Hlasování:8 přítomných zastupitelů bylo pro (MUDr. Hajdová, MUDr. Boháč, Ing. Valenta, P. Strouhal, J. Šolc, M.
Svozil, J. Střídová, F. Žouželka) 7 bylo proti (J. Ambros, K. Slezák, L. Vymazal, J. Starosta, Ing. Novák, Ing. Růžička,
M. Reif)
58/4 – Zastupitelstvo zplnomocňuje radu ke všem úkonům spojeným se zajištěním akce Kanalizace Lípy – 1.etapa
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Hlasování:8 přítomných zastupitelů bylo pro (MUDr. Hajdová, MUDr. Boháč, Ing. Valenta, P. Strouhal, J. Šolc, M.
Svozil, J. Střídová, F. Žouželka) 7 se zdrželo hlasování (J. Ambros, K. Slezák, L. Vymazal, J. Starosta, Ing. Novák, Ing.
Růžička, M. Reif)
59/4 – Zastupitelstvo schvaluje pana Pavla Strouhala členem rady.
Hlasování: 8 přítomných zastupitelů bylo pro (MUDr. Hajdová, MUDr. Boháč, Ing. Valenta, P. Strouhal, J. Šolc, M.
Svozil, J. Střídová, F. Žouželka) 7 bylo proti (J. Ambros, K. Slezák, L. Vymazal, J. Starosta, Ing. Novák, Ing. Růžička,
M. Reif).
60/4 – Zastupitelstvo schvaluje doplnění kontrolního výboru o nového předsedu p. Ing. B. Valentu, který nahradil
p. J. Starostu.
Hlasování: 8 přítomných zastupitelů bylo pro (MUDr. Hajdová, MUDr. Boháč, Ing. Valenta, P. Strouhal, J. Šolc, M.
Svozil, J. Střídová, F. Žouželka), J. Ambros se zdržel hlasování a 6 bylo proti (K. Slezák, L. Vymazal, J. Starosta, Ing.
Novák, Ing. Růžička, M. Reif).

61/4 – Zastupitelstvo schvaluje doplnění finančního výboru o novou členku paní Lenku Dedkovou, která nahradí
paní Janu Stachovou.
Hlasování:13 přítomných zastupitelů bylo pro (MUDr. Hajdová, MUDr. Boháč, Ing. Valenta, P. Strouhal, J. Šolc, M.
Svozil, J. Střídová, F. Žouželka, J. Ambros, K. Slezák, L. Vymazal, Ing. Růžička, M. Reif), Ing. Novák byl proti a
J.Starosta se zdržel hlasování.
62/4 - Zastupitelstvo schvaluje dotisk 1000 ks publikace „Paměti obce a lázní Slatinice“ včetně úhrady části nákladů
ve výši 15.500 Kč z rozpočtu obce.
Hlasování: všech 15přítomných zastupitelů bylo pro.

Zápis vypracoval: Petr Šolc

Ověřovatelé zápisu:

Ing. P. Růžička:

…………………………………

Miloslav Svozil:

…………………………………

místostarosta obce:
Lubomír Vymazal

…………………………………

Opis vypracoval: Petr Šolc, v.r.

starosta obce:
František Žouželka

…………………………………

