Z Á P I S z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
8. zasedání dne 27.2.2008 – zasedací místnost OÚ Slatinice
Úvod
Starosta p. Žouželka přivítal přítomné zastupitele a ostatní občany a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno
a vyhlášeno.
Dále konstatoval, že
usnášeníschopné.

je přítomno 14 z 15ti zastupitelů

(omluvena: paní Jarmila Střídová) a zastupitelstvo je tudíž

Návrhová komise byla navržena ve složení : L.Vymazal, Ing. Valenta, MUDr. Hajdová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: J. Starosta, J. Šolc
Vypracováním zápisu byl pověřen: P. Šolc
Přijaté usnesení:
115/8 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 14 přítomných zastupitelů bylo pro.
Starosta p. Žouželka dále konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli podepsán a nebyly k němu podány žádné
námitky, tudíž se zápis pokládá za schválený.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti rady
Příprava dotačních akcí
Kanalizace Lípy
Hospodaření obce
Změna územního plánu č.1
Příprava výstavby RD
Převod obecních nemovitostí
Různé

- Dle zkušeností z minulých zasedání starosta p. Žouželka navrhl, aby diskuse a hlasování probíhaly ke každému bodu zvlášť.

Přijaté usnesení:
116/8 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 14 přítomných zastupitelů bylo pro.

1.Kontrola usnesení
105/7 – Zastupitelstvo pověřuje radu schvalováním veškerých rozpočtových změn bez omezení a současně ukládá radě, aby
tyto změny byly průběžně zveřejňovány spolu s usnesením rady na internetových stránkách obce. Dále pověřuje radu
pravidelným informováním zastupitelstva o těchto změnách v rámci tradiční zprávy o hospodaření obce, která by měla být na
programu každého řádného zasedání zastupitelstva.
Tento úkol je průběžně plněn. Rozpočtová změna č. 4 ze dne 31.12.2007 již byla zveřejněna spolu s usnesením rady. Všichni
zastupitelé obdrželi komentář k této změně spolu s pozvánkou na dnešní zasedání.

Přijaté usnesení:
117/8 – Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování:12 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 se zdrželi hlasování (p. Ambros, p. Havlíček)

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.

Přijaté usnesení:
118/8 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Hlasování: 13 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 se zdržel (p. Havlíček)
3. Příprava dotačních akcí
Rada doporučila opětovné podání žádosti do Programu obnovy venkova Ol.kraje na akci „Obnova chodníků v památkově
chráněné zóně v okolí kostela“. Celkové náklady činí 780 tis., z toho dotace 468 tis. (maximální příspěvek Ol. kraje činí 60%
a 500 tis. Kč).
V souladu s usnesením předchozího zastupitelstva rada doporučila podání konkrétní žádosti o dotaci do 2. výzvy Operačního
programu Životní prostředí na akci „Výsadba a obnova remízů, alejí a větrolamů v lázeňské obci Slatinice“, prostřednictvím
Ing. Olgy Žákové. Celkové náklady na tuto akci: 1.429.218 Kč – na samotnou výsadbu, která by měla být realizována v roce
.2009, 224.335 Kč – údržba 1.rok, 92.978 Kč – údržba 2.rok, zpracování projektové dokumentace + dotační management
45.000 Kč – celkové náklady tedy činí 1.791.531 Kč. Případná dotace by měla být ve výši 90%, tj. naše vlastní náklady cca
180 tis. Kč. Otázkou zůstává, zda budou dotační prostředky poskytovány i na následnou údržbu. Dle posledních informací
došlo po termínu uzavírky ke změně podmínek pro poskytování dotací právě v uvedeném smyslu…
Dále rada doporučila podání konkrétní žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany na péči o válečné hroby. Celkové náklady 500
tis. Kč, dotace 80% tj. 400 tis., vlastní prostředky 100 tis. Kč (případná realizace r.2009). Investiční záměr zahrnuje náklady
250 tis. Kč na rekonstrukci samotného pomníku a 250 tis. Kč na úpravu okolí pomníku.
Se žádostí o dotaci jsme oslovili i Nadaci ČEZ – projekt Oranžová hřiště. Rada doporučila podání žádosti o dotaci ve výši 2
mil. Kč na rekonstrukci hřiště pod sokolovnou. U tohoto dotačního titulu nejsou vlastní prostředky podmínkou.
Do 1. výzvy Regionálního operačního programu se právě v těchto dnech připravuje žádost o dotaci na úpravy veřejného
prostranství. Projekt „Komplexní úprava lázeňské ulice“ z r.2006 aktualizuje firma Bonmot, která se na něm podílela již
v r.2006. Projekt řeší kompletní zeleň v celé ulici, doplnění mobiliáře (např. lavečky), nové chodníky, nové zpevněné plochy
(hlavně prostranství v těsné blízkosti lázní - před lékárnou, cukrárnou, muzeem a restaurací). V rámci této akce by byly
obnoveny vjezdy k rodinným domům řadové zástavby v návaznosti na realizované chodníky.
Rozpočet na 1.etapu této akce činí cca 5 mil. , z toho dotace činí 90%.
Dále se připravuje i projekt do druhé výzvy – rekonstrukce ZŠ, MŠ a sokolovny (předběžně březen, duben 2008).
Do další výzvy OP ŽP se připravuje i revitalizace území ve východní části obce (2.rybník, stezky, zeleň atd.).
Ve spolupráci s firmou Arko Technology se pracuje na dořešení kalové koncovky na ČOV ve Slatinicích (již je připravena
studie), dále se zpracovává projektová dokumentace pro nový vodní zdroj a pro novou část vodovodu v nádražní ulici (vč.
navazující ulice směrem ke hřišti).
Dále byla zahájena příprava na vypracování studie a následné podání žádosti o dotaci na úpravu veřejného prostranství v okolí
autobusové zastávky „Na větřáku“ v obci Lípy (úprava zastávky, nové osvětlení, parková úprava vč. chodníků,…).
V části nádražní ulice v současné době probíhá přeložka nadzemního vedení NN do země vč. zrušení původní trafostanice a
výstavby nové (z důvodu zvýšeného odběru – provozovna p. Planičky).
Dále se pracuje na přemístění reg.stanice plynu v lokalitě „U stadionu“ (v letošním roce PD, realizace příští rok).
- p. J. Starosta požadoval podrobný rozbor dotačních akcí, zvláště zdrojů financování.
- Několik občanů obce Lípy (p. Bátěk, p. Svoboda) požadovali více dotačních akcí pro Lípy.
- p. Dlabal navrhl procentuelní vyjádření dotací.
- p. P. Šolc objasnil systém přípravy dotačních akcí a konstatoval, že na úpravu hřiště v Lípách je připravena studie, která by
mohla být využita např. v programu Leader +.
- p. Ambros připomněl, že většina akcí se plánovala již za jeho působení ve vedení obce, včetně hřiště v Lípách.
- p. Slezák se dotazoval na výši nákladů na obě etapy kanalizace.
- p. J.Šolc uvedl, že 1.etapa stála 5,4 milionu a rozpočet na 2.etapu činí cca 9 mil., tzn. že částka ve výb.řízení by mohla činit
cca 6 mil. Kč.
Přijaté usnesení:
119/8 – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova Ol.kraje na akci „Obnova chodníků
v památkově chráněné zóně v okolí kostela“. Celkové náklady činí 780 tis., z toho dotace 468 tis.
- Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do 2. výzvy Operačního programu Životní prostředí na akci
„Výsadba a obnova remízů, alejí a větrolamů v lázeňské obci Slatinice“, prostřednictvím Ing. Olgy Žákové. Celkové
náklady na tuto akci činí 1.791.531 Kč.
- Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva obrany na péči o válečné hroby včetně investičního

záměru na tuto akci. Celková výše nákladů činí 500 tis. Kč.
- Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 2 mil. Kč z Nadace ČEZ na rekonstrukci školního hřiště pod
sokolovnou.
- Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do 1. výzvy Regionálního operačního programu na akci „Komplexní
úprava lázeňské ulice“, prostřednictvím firmy BM asistent dle projektu atelieru Bonmot. Celkové náklady v rámci
první etapy činí cca 5 mil. Kč.
- Zastupitelstvo schvaluje přípravu následujících akcí ve spolupráci s firmou Arko Technology: rekonstrukce ČOV,
nový vodní zdroj, vodovodní řád v nádražní ulici.
- Zastupitelstvo schvaluje přípravu dotační akce – úprava veřejného prostranství v okolí autobusové zastávky v obci
Lípy.
Hlasování: všech 14 přítomných zastupitelů bylo pro.
4. Kanalizace Lípy
Rada doporučila zastupitelstvu schválení žádosti o dotaci na 2.etapu budování kanalizace v Lípách, která by měla proběhnout
v letošním roce včetně rekonstrukce vozovky. Rada rovněž doporučuje, aby výběrovým řízením byla pověřena firma BM
asistent (jako u první etapy).
Zadávací řízení na stavební práce „Kanalizace místní část Lípy – 2.etapa“ je podle předpokládané rozpočtované hodnoty cca 9
mil. podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Zakázka bude zadána
podle §38 tohoto zákona formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce. Bude osloveno 5 subjektů – stavebních
společností - k podání nabídky a prokázání kvalifikace.
Minimálně 2 osoby ve výběrové komisi musí mít odbornost vzhledem k charakteru zakázky (tzn. projektant, stavař).
K hodnocení nabídek veřejné zakázky byla navržena následující komise:
1. Ing. Oldřich Skopal
2. Ing. Břetislav Valenta
3. Ing. Petr Novák
4. Lubomír Vymazal
5. Jaroslav Šolc
Náhradník: Pavel Strouhal
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnotící kritéria veřejné zakázky včetně jejich váhy na hodnocení:
1.Celková nabídková cena za dílo včetně DPH v Kč (váha kritéria 75 %)
2.Termín dokončení díla (váha kritéria 10 %)
3. Doba záruky za dílo v měsících (váha kritéria 10 %)
4. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla (váha kritéria 5 %)
Po zdárném ukončení budování 2.etapy kanalizace v Lípách, by měla následovat rekonstrukce vozovek a chodníků.
- p. Bátěk kritizoval firmu VK Aqua, že neprováděla úklid místních komunikací po výkopových pracích a dále, že fakturovala
zhotovení domovní přípojky bez řádné objednávky.
- p. Vymazal uvedl, že v souladu s usnesením zastupitelstva jednotlivé majitele RD navštěvoval a vše s nimi projednával.
- Starosta p. Žouželka uvedl, že si každý mohl na domovní přípojky objednat libovolnou firmu, neboť tyto práce nebyly
součástí obecní zakázky.
Přijaté usnesení:
120/8 - Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený postup zadání zakázky na akci „Kanalizace místní část Lípy –
2.etapa“ a pověřuje radu obce ve spolupráci s firmou BM asistent zajištěním organizace zadávacího řízení a
zpracováním zadávací dokumentace zakázky dle schváleného postupu.
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 5 mil. Kč z Ol.kraje na akci „Kanalizace místní část Lípy
– 2. etapa“
Hlasování: všech 14 přítomných zastupitelů bylo pro.
5. Hospodaření obce
Všichni zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu na rok 2008 včetně komentáře a měli možnost zúčastnit se pracovní schůzky
svolané hlavně z důvodu dořešení případných nejasností v rozpočtu. Této možnosti využili kromě členů rady pouze 2

zastupitelé. Návrh rozpočtu byl také v řádném termínu zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách
obce.
Podle ustanovení § 4 odst. 4 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, 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.
Rozpočet obce Slatinice na rok 2008 byl zpracován podle platných zákonů, zejména podle zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a podle vyhlášky č. 440/2006 Sb. o rozpočtové skladbě. Rozpočet se dle uvedené
legislativy má schvalovat tak, aby vyjadřoval závazné ukazatele, kterými se máme řídit. Po případném schválení rozpočtu
v zastupitelstvu se provede rozpis rozpočtu ve členění podle podrobné rozpočtové skladby. Není proto nutné při sestavování
rozpočtu rozepisovat jednotlivé položky. Jelikož není prakticky možné v současné době přesně určit na jaké investice a účely
budou rezervy rozpočtu použity, je tato částka rozpočtována v souhrnné výši na paragrafu s názvem „rezerva rozpočtu“ a
teprve po obdržení příslibu dotačních prostředků bude prostřednictvím rozpočtové změny zatříděna na konkrétní využití.
Rozpočet obce na rok 2008 byl sestaven jako vyrovnaný ve výši 15.857.143,- Kč.
Plánované příjmy tvoří 15.035.336,- Kč, výdaje 15.857.143,- Kč, přičemž schodek mezi příjmy a výdaji + 821.807,- Kč je
zapojen do rozpočtu příjmů prostřednictvím tzv. financování. Zůstatek roku 2007 ve výši 1.123.807,- Kč se zapojuje do
financování plusem a splátky jistiny úvěru Hypotéční Banky ve výši 302.000,- Kč mínusem. Podle zákona 250/2000 Sb. § 4
odstavce 4 musí Zastupitelstvo obce schválit rozpočet schodkový, (tzn. že výdaje rozpočtu jsou vyšší než příjmy rozpočtu).
Schodek ve výši 821.807,- Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let.
- p. J. Starosta uvedl, že je škoda, že se na pracovní schůzce nesešlo více zastupitelů. Současně však upozornil na 3 hlavní
nedostatky, které vidí v návrhu rozpočtu:
Nesetkal se s pronájmem, na který by pronajimatel ještě doplácel přes 700 tisíc korun, jak je tomu v případě pronájmu
obecního vodovodu a kanalizace. Vidí to jako nelogické.
Dále by chtěl blíže specifikovat výdaje na plánované akce. Nesouhlasí s rozdělením tzv. rezervy až dle poskytnutých dotačních
titulů. Připomněl akce plánované v loňském roce, jako přemístění Ing. Mišáka, vybudování chodníku v „Chajdách“,
rekonstrukce zastávky „Na větřáku“, demolice dílny p. Valouška. Až na uvedenou demolici se tyto akce nerealizovaly a
prostředky byly přesunuty jinam, s čímž také nesouhlasí..
Na závěr připomněl, že dříve jsme každoročně spláceli cca 2 mil. úvěrů, navíc se vždy cca 1 mil. Kč rozpočtoval na drobné
akce. Nyní úvěry již nesplácíme a máme pouze 2 mil. rezervy a zmiňovaný 1 mil. se rozptýlil do jiných rozpočt.položek. Proto
se mu deklarovaná nehospodárnost předchozího vedení obce nezdá oprávněná.
Z uvedených důvodů p. Starosta nepodpořil rozpočet.
- p. Ing. Valenta připomněl, že v případě vodohospodářských zařízení se jedná o investice na dlouhodobě zanedbávanou oblast,
tyto náklady nemohou být hrazeny z nájemních peněz. Dále připomněl, že se v letošním roce podařilo uspořit ¾ milionu
mzdových prostředků. Navíc ani na drobné akce se nezapomíná – např. dláždění chodníků atd.
- J. Šolc uvedl, že v období 1998-2002 se podařilo získat 55 milionu nad rámec rozpočtu a většina prací se prováděla
svépomocí, včetně náročné likvidace bývalého střediska živočišné výroby, proto měla 6ti členná pracovní skupina své
opodstatnění včetně využívání obecní mechanizace – Tatra, Poclein. Nyní působí v technické skupině pouze 3 pracovníci,
zastaralá a neekonomická mechanizace byla prodána. Probíhá především základní údržba obce a obecních zařízení. Odborné
práce vyžadující těžkou mechanizaci se zadávají firmám. K připomínkám p. J. Starosty podotkl, že v případě likvidace
ocelokolny ZD Senice byl ve vyjednávací komisi, která připravila obec o 1 milion Kč, přičemž by měl hájit především zájmy
obce a šetřit její prostředky.
- p. J. Starosta v odpovědi uvedl, že se pohyboval pouze v mezích zákona.
- p. Jankůj se dotázal, zda se v rozpočtu počítá s prostředky na opravu střechy kostela.
- Starosta p. Žouželka uved. že v našem rozpočtu je na tento účel navrženo 150 tis. Kč a současně připomněl, že žádost
farnosti tlumočil i vedení obce Lutín.
- p. Slezák doporučil navýšení našeho příspěvku na 300 až 500 tisíc Kč.
- p. Ing. Mišák opět připomněl problematiku zničených polních cest. Obec každoročně dostává cca 600 tis. Kč na dani
z nemovitostí (zem. půdního fondu). Z těchto prostředků se však do oprav obecních polních cest již roky nic nedalo. On pak
musí vynakládat nemalé prostředky na opravy svých strojů.
- p. F. Žouželka v odpovědi přiznal, že do těchto cest se skutečně roky nic neinvestovalo. Současně však podotkl, že cesty jsou
částečně poškozovány i pluhy traktoristů, kteří cesty neustále zužují. Další znečištění a poškozování působí např. i skladování
a následný odvoz řepy atd.
Řešení této problematiky by mohly přinést pozemkové úpravy, na kterých se již pracuje.
- p. Ambros připomněl, že letošní návrh rozpočtu je příliš stručný, když dříve měl 4-5 listů.
- p. Bátěk se opět vrátil ke kanalizaci v Lípách, když připomněl slib p. Šolce před zahájením 1.etapy a nyní dle vyčíslených
prostředků nevidí možnost uvedení komunikací do původního stavu. Dále upozorňoval na stav chodníků v Lípách v souvislosti
s položením kabelu bývalého Telecomu a dále znemožnění vjezdu do jeho garáže atd.

- p. J. Šolc uvedl, že pokud se podaří realizovat plánovaná 2.etapa kanalizace, přistoupí SSOl.kraje ke rekonstrukci průtahu
obcí Lípy. Na tyto práce je plánováno cca 6 mil.Kč z jejich rozpočtu. Do dokončení druhé etapy by měly být opraveny i
překopy po 1.etapě. Opět připomněl, že kanalizace ve skutečnosti nebude stát předchozím vedením obce plánovaných 25 mil.
Kč, ale pouze zhruba polovinu, čímž dojde ke značné úspoře obecních prostředků.
- p. Vymazal reagoval na několik připomínek občanů z Líp na fakturaci domovních přípojek sdělením, že je domluvena
schůzka s p. Papicou a Vágnerem, kde se vše dořeší vč. doložení skutečně použitého materiálu.

Přijaté usnesení:
121/8 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2008. Tento rozpočet je sestaven jako schodkový, příjmy ve výši
15.035.336 Kč, výdaje 15.857.143 Kč. Schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 821.807 Kč je zapojen do rozpočtu příjmů
prostřednictvím tzv. financování. Rozpočet je ve výdajové části schvalován podle odvětvového třídění rozpočtové
skladby.
Hlasování: 8 přítomných zastupitelů bylo pro, 6 bylo proti (p. Ambros, p. Reif, p. Slezák, p. Ing. Novák, p. Havlíček, p.
Starosta).
6. Změna územního plánu č.1
Veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu obce Slatinice se uskutečnilo 8.1.2008 ve 14.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Slatinice.
Pracovníci MMOl ve spolupráci s Ing. Zemanovou mají připravit potřebné podklady pro konečné odsouhlasení této změny.
7. Příprava výstavby RD
Na minulém zasedání zastupitelstva bylo schváleno zveřejnění záměru směnit pozemky v lokalitě „U stadionu“. Jediným
zájemcem o tuto směnu je firma Horstav, která připravuje výstavbu RD v této lokalitě. V současné době probíhají jednání o
konkrétní podobě směnné smlouvy.
- p. Ing. Mišák připomněl slib firmy Horstav, že vybudované inž. sítě předá bezplatně obci, proto nechápe smysl navrhované
směny.
- Starosta p. Žouželka slíbil, že se nenechá uchlácholit a bude se snažit vyjednat co nejlepší podmínky pro obec.
8. Převod obecních nemovitostí
Rada na základě žádosti manželů Štafových a I. Starostové doporučila zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru na prodej
pozemků 43/2 a 43/3. Tímto krokem by se dorovnala hranice pozemků se sousedními parcelami. Tento prodej bylo možné
uskutečnit až po splacení úvěru obce a s tím spojené zástavy na tento obecní majetek. Prodej další části pozemku p.č. 43/1
(přímo za domem služeb) již rada nedoporučuje.
Kupní cena by měla být minimálně ve stejné výši jako u podobných převodů obecního majetku v loňském roce tj. 550,- Kč za
m2.
Přijaté usnesení:
122/8 – Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p.č. 43/2 a 43/3 v k.ú. Slatinice na
Hané za minimální cenu 550,- Kč za m2.
Hlasování: 13 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 se zdržel hlasování (p. J. Starosta).
9. Různé
- Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace žádá o ponechání zlepšeného hospodářského výsledku ve
výši 48.139,06 Kč pro příděl peněžních fondů organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. na základě předložených požadavků a
potřeb organizace. Přidělená částka ve výši 48.138,06 z rezervního fondu bude použita na nákup pomůcek v souvislosti
s postupným zaváděním školních vzdělávacích programů a na zlepšení vybavení MŠ (do fondu odměn bude převedena 1 Kč).
Přijaté usnesení:
123/8 – Zastupitelstvo schvaluje ponechání zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 48.139,06 Kč pro příděl do
rezervního peněžního fondu a fondu odměn Základní školy a Mateřské školy Slatinice, příspěvkové organizace.
Hlasování: všech 14 přítomných zastupitelů bylo pro.
- V souvislosti se zpětným proplacením mzdy správce internetových stránek obce p. Dudy, p. Slezák připomněl nevyřízené
závazky vůči p. Jaroslavu Matiášovi.
- K požadavku na vyrovnání závazků se připojil i bývalý starosta p. Ambros.
- Starosta p. Žouželka v odpovědi připomněl, že p. Matiáš paušálně fakturoval práce bez platné smlouvy, navíc bez
konkrétního rozpisu provedených prací. Poslední úhrada proběhla v březnu 2007 a od té doby již p. Matiáš pro naši obec
nepracoval. Až poté však předložil další faktury, které mu z uvedených důvodů již nebyly proplaceny. Po vzájemné
korespondenci sice p. Matiáš doložil výčet prací, ovšem bez vazby na konkrétní faktury. Rada na základě doporučení

kontrolního výboru proplacení údajných závazků vůči p. Jar. Matiášovi neschválila. Panu Slezákovi s p. Ambrosem nabídl, že
se mohou s danou problematikou podrobně seznámit.
- p. Svoboda se dotázal, jak se bude postupovat proti dlužníkům obce jejichž dluh činí celkem 500 tis. Kč.
- Starosta p. Žouželka v odpovědi uvedl, že v této oblasti se podařilo pokročit, neboť pohledávka 130 tis. na nájemném
z bytového domu již byla uhrazena a na zbývající závazky byl vytvořen splátkový kalendář, dle kterého jsou dluhy postupně
spláceny.
- V návaznosti na připomínku p. Báťka k čištění potoka v Lípách p. Žouželka uvedl, že nejdříve se dokončí budování
kanalizace a poté se vyčistí potok. Pan Šolc upřesnil, že tyto práce by měly být dokončeny do hodů.
- p. Svoboda připomněl nutnost vybudovat osvětlení na chodníku do Líp a současně upozornil na špatný stav této cesty.
- p. Vymazal uvedl, že na uvedeném problému již pracuje.
- p. Slezák navrhl každodenní otevření sběrného dvora. Pan Ambros doporučil pořízení více kontejnerů v souladu se smlouvou
o výpůjčce.
- Starosta p. Žouželka sdělil, že kontejnery již byly doplněny, nyní jsou v MŠ, ZŠ a ve sběrném dvoře každý den v pracovní
dobu. Navíc se připravují další vhodná stanoviště a pořízení nových kontejnerů.
- p. Foukalová doporučila zastupitelům, aby chodili pěšky a viděli tak množství kalíšků ze hřbitova, které jsou až u Větřáku,
doporučila odstranění zbývajících ořechů v Lípách a upozornila na katastrofální stav vlakové zastávky ve Slatinicích.
- Starosta p. Žouželka v odpovědi uvedl, že o kácení ořechů se již jedná a rovněž na zvelebení vlakové zastávky se pracuje,
když absolvoval několik jednání na Správě ČD.
- p. Ing. Mišák uvedl, že mu na posledním zasedání starosta neodpověděl na jeho dotaz ve věci stěhování jeho farmy. Měl
připraven soubor nehorázností, na který Ing. Mišák nemohl hned reagovat. Proto citoval ze starostova posledního vyjádření
větu „…do této chvíle každý pochopí, že obec musela provést ústupky, aby dostala souhlas p. Ing. Mišáka…“. Tuto větu chtěl
p. Ing,. Mišák vysvětlit. Zda obec vědomě nechtěla plnit podepsanou dohodu…
- Starosta p. Žouželka uvedl, že to nemyslel tímto stylem. Prostudoval všechny papíry a viděl z nich náznaky vydírání ze strany
p. Ing. Mišáka, kdy se snažil dostat co nejvíc ve svůj prospěch.
- p. Ing. Mišák konstatoval, že obec na základě údajného vydírání udělala smlouvu, kterou myslela jako podvod.
- Starosta p. Žouželka uvedl, že obec má veškeré závazky vůči Ing. Mišákovi zaplaceny a nemá vůči němu žádné povinnosti.
Tuto záležitost bere za vyřízenou věc.
- p. Ing. Mišák se dotázal, zda starosta odmítá uznat logické údaje a dokumenty.
- Starosta uvedl, že dle platné smlouvy obdržel p. Ing. Mišák 1.713 tis. do posledního halíře. Navíc se dělaly projekty, které
platila obec a neměla se tím zabývat. Starosta na závěru uvedl, že nemíní v této věci dál diskutovat, kdyby se mělo každému
něco dávat, stavět hala,… – to by mohl chtít každý podnikatel.
- p.Mikmek ml., uvedl že si starosta protiřečí , což dokumentoval příkladem na pronájmu a platbách firmě Arko….
- p. Ing. Valenta doporučil podrobné prostudování problematiky.
- Poté, přibližně v 19.45 starosta p. Žouželka zasedání ukončil.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
8. zasedání dne 27.2.2008 – zasedací místnost OÚ Slatinice
115/8 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 14 přítomných zastupitelů bylo pro.
116/8 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 14 přítomných zastupitelů bylo pro.
117/8 – Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování:12 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 se zdrželi hlasování (p. Ambros, p. Havlíček)
118/8 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Hlasování: 13 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 se zdržel (p. Havlíček)
119/8 – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova Ol.kraje na akci „Obnova chodníků
v památkově chráněné zóně v okolí kostela“. Celkové náklady činí 780 tis., z toho dotace 468 tis.
- Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do 2. výzvy Operačního programu Životní prostředí na akci
„Výsadba a obnova remízů, alejí a větrolamů v lázeňské obci Slatinice“, prostřednictvím Ing. Olgy Žákové. Celkové
náklady na tuto akci činí 1.791.531 Kč.
- Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva obrany na péči o válečné hroby včetně investičního
záměru na tuto akci. Celková výše nákladů činí 500 tis. Kč.
- Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 2 mil. Kč z Nadace ČEZ na rekonstrukci školního hřiště pod
sokolovnou.
- Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do 1. výzvy Regionálního operačního programu na akci „Komplexní
úprava lázeňské ulice“, prostřednictvím firmy BM asistent dle projektu atelieru Bonmot. Celkové náklady v rámci
první etapy činí cca 5 mil. Kč.
- Zastupitelstvo schvaluje přípravu následujících akcí ve spolupráci s firmou Arko Technology: rekonstrukce ČOV,
nový vodní zdroj, vodovodní řád v nádražní ulici.
- Zastupitelstvo schvaluje přípravu dotační akce – úprava veřejného prostranství v okolí autobusové zastávky v obci
Lípy.
Hlasování: všech 14 přítomných zastupitelů bylo pro.
120/8 - Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený postup zadání zakázky na akci „Kanalizace místní část Lípy –
2.etapa“ a pověřuje radu obce ve spolupráci s firmou BM asistent zajištěním organizace zadávacího řízení a
zpracováním zadávací dokumentace zakázky dle schváleného postupu.
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 5 mil. Kč z Ol.kraje na akci „Kanalizace místní část Lípy
– 2. etapa“
Hlasování: všech 14 přítomných zastupitelů bylo pro.
121/8 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2008. Tento rozpočet je sestaven jako schodkový, příjmy ve výši
15.035.336 Kč, výdaje 15.857.143 Kč. Schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 821.807 Kč je zapojen do rozpočtu příjmů
prostřednictvím tzv. financování. Rozpočet je ve výdajové části schvalován podle odvětvového třídění rozpočtové
skladby.
Hlasování: 8 přítomných zastupitelů bylo pro, 6 bylo proti (p. Ambros, p. Reif, p. Slezák, p. Ing. Novák, p. Havlíček, p.
Starosta).
122/8 – Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p.č. 43/2 a 43/3 v k.ú. Slatinice na
Hané za minimální cenu 550,- Kč za m2.
Hlasování: 13 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 se zdržel hlasování (p. J. Starosta).
123/8 – Zastupitelstvo schvaluje ponechání zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 48.139,06 Kč pro příděl do
rezervního peněžního fondu a fondu odměn Základní školy a Mateřské školy Slatinice, příspěvkové organizace.
Hlasování: všech 14 přítomných zastupitelů bylo pro.
Zápis vypracoval: Petr Šolc
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Starosta:
…………………………………

Jaroslav Šolc: …………………………………

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

starosta obce:
František Žouželka

…………………………………

