ZÁPIS
z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
18. zasedání dne 28.6.2006 – sokolovna Slatinice
Úvod
- Starosta obce p.Jiří Ambros 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 11 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné.
Návrhová komise byla stanovena ve složení :
Ověřovateli zápisu byli určeni:
Vypracováním zápisu byl pověřen:

K. Slezák, L. Pokorný
Ing. Mišák, J. Starosta
P. Šolc

Přijaté usnesení:
210/18 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
Navržený program:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Zpráva o činnosti tech.skupiny
4. Závěrečný účet, přezkoumání hospodaření obce za r.2005
5. Závěrečný účet Mikroregionu Kosířsko za r.2005
6. Příprava voleb do zastupitelstva obce
7. Příprava lokality nad sport. areálem na výstavbu RD
8. Využití dotací z EU – LEADER +
9. Různé, diskuse
Na základě žádosti člena zastupitelstva p. Šolce byl program doplněn o bod číslo
10. Kanalizace Lípy – informace občanům
- Dle zkušeností z minulých zasedání bude diskuse a hlasování probíhat ke každému bodu zvlášť.
Přijaté usnesení:
211/18 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
Zápis z minulého zasedání byl ověřovateli podepsán a nebyly k němu podány žádné námitky, tudíž se zápis pokládá za
schválený. Zápis k nahlédnutí je k dispozici u předsednického stolu.
1. Kontrola usnesení
Z posledního zasedání byly termínovány následující úkoly:
202/17 – Zastupitelstvo pověřuje radu ve spolupráci se stavební komisí zpracováním tzv. regulačních podmínek pro stavbu
nových rodinných domků v lokalitě nad bytovým domem vč. tzv. pozemkového narovnání ploch, aby komunikace a inž.sítě
ležely na obecních parcelách.
Úkol byl splněn – viz. bod č.7 dnešního zasedání (je připravena zastavovací studie vč.regulačních podmínek).
203/17 – Zastupitelstvo pověřuje radu spolu se stavební komisí, aby při jednání s firmou Horstav o budoucí zástavbě v lokalitě
„U stadionu“ jasně vymezily podmínky pro výstavbu inž. sítí.
Úkol byl splněn - viz. Zápis ze dne 18.5.2006 (Tento zápis byl na základě požadavku rady doplněn o ustanovení, že
vybudované inž. sítě budou bezplatně předány obci).
206/17 – Zastupitelstvo pověřuje radu přípravou nové žádosti o dotaci na budování kanalizace v Lípách včetně zjištění
možností likvidace odpadních vod.
Odkanalizování části obce Lípy je možné pouze do ČOV v Lutíně (napojení na ČOV Slatinice by bylo finančně náročnější,
navíc by bylo nutné realizovat oddílnou kanalizaci).

Obec Lutín požádala o udělení výjimky od Ministra ŽP. Naše žádost o dotaci musí přímo navazovat na postup obce Lutín.
Přijaté usnesení:
212/18- Zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení, kterou provedl starosta p. J.Ambros.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
2. Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady přečetl místostarosta p. L.Vymazal. Zpráva je přiložena k zápisu z dnešního jednání.
Přijaté usnesení:
213/18 - Zastupitelstvo schvaluje zprávu o činnosti rady.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
3. Zpráva o činnosti technické skupiny
Zprávu o činnosti technické skupiny za období od posledního zasedání ZO připravil p. Karel Slezák.
Uvedl, že v obci Slatinice v současné době probíhají 3 významné investiční akce, na kterých se částečně podílejí i pracovníci
OÚ.
Je to především oprava střechy a konstrukce krovu kostela. Tato akce je spolufinancována Ministerstvem kultury, místní
farností a částečně přispěla i naše obec. Práce provádí vítěz výběrového řízení firma HB Delta Vsetín. K dnešnímu dni je
provedena výměna trámců a obnova bednění na jižní straně presbytáře. Tato část je provizorně zakryta lepenkou a přistoupilo
se k demontáži části druhé-severní. Předpokládá se, že definitivní zakrytí střechy bude prováděno v průběhu měsíce srpna.
Další, pro místní školu velmi potřebnou stavební akcí, je přístavba sociálního zařízení k budově ZŠ. Výběrové řízení na
realizaci této zakázky vyhrála stavební firma Ing. B. Valenty. Práce pokračují dle stanoveného harmonogramu
s předpokládaným termínem dokončení v srpnu t.r.
Třetí významnou akcí je budování zastávky na cyklotrase v rámci programu Leader +. Tuto akci realizuje p. Jaroslav Holec.
Pracovníci obce nad rámec projektu provádí opravu přístupových komunikací a výstavbu hřiště na petanque.
Pracovníci OÚ se dále podíleli na opravě hasičské zbrojnice ve Slatinicích a KD v Lípách. Proběhla plánovaná výsadba stromů
a keřů u mlýna a u lázeňských pramenů. Bylo dokončeno odkanalizování myslivecké chaty „U lumpíka“ a objektů ve dvoře
č.p. 14 včetně vydláždění přilehlé plochy. Nově vydlážděna byla i točna u sportovního areálu a část chodníků na „Pohoršově“.
Dále bylo realizováno několik oprav vodovodního řadu a úspěšně byla dokončena i sanace omítek v domě služeb.
V obou částech obce je samozřejmě realizována pravidelná údržba zeleně a komunikací.
Při této příležitosti p. Slezák pozval přítomné na slavností otevření zmiňované cyklozastávky, které proběhne v pátek 30.6. od
15 hodin ve sportovním areálu SK Slatinice.
Na závěr uvedl, že podrobné hodnocení všech uvedených akcí včetně finančního rozboru budou k dispozici po jejich
dokončení. Tyto informace budou zveřejněny mimo jiné v obecním zpravodaji.
Přijaté usnesení:
214/18 - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti technické skupiny OÚ za období od posledního zasedání
zastupitelstva.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
4. Závěrečný účet, přezkoumání hospodaření obce za r.2005
Starosta p. Ambros uvedl, že na úřední desce OÚ byly zveřejněny následující dokumenty:
Komentář k závěrečnému účtu za r.2005, Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2005,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005.
Tyto dokumenty obdrželi všichni členové zastupitelstva spolu s pozvánkou na nejbližší zasedání.
Rada doporučila schválení těchto dokumentů v zastupitelstvu.
S uvedenými dokumenty, které jsou přílohou k dnešnímu zápisu přítomné blíže seznámil předseda kontrolního výboru p. Jiří
Starosta.
Přijaté usnesení:
215/18 - Zastupitelstvo schvaluje Komentář k závěrečnému účtu za r.2005, Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2005 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
5. Závěrečný účet Mikroregionu Kosířsko
Rada rovněž doporučila schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko, který musí schvalovat
všechny členské obce. Starosta p. Ambros uvedl, že tento obsáhlý dokument byl rovněž zveřejněn a je k dispozici v kanceláři
OÚ Slatinice.

Přijaté usnesení:
216/18 - Zastupitelstvo bere na vědomí: projednání závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko
schváleno Valnou hromadou svazku dne26.6.2006 usnesením takto: Valná hromada Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Kosířsko souhlasí s celoročním hospodařením svazku za rok 2005 s výhradou podle § 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb., kdy byly zjištěny chyby, které nejsou závažného charakteru dle písmene c) výše citovaného
zákona. Současně bere na vědomí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
6. Příprava voleb do zastupitelstva obce
Starosta p. Ambros připomněl, že v souladu s platnými zákony stanoví zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva na každé
volební období nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí.
Jelikož tyto volby by měly proběhnout koncem měsíce října tohoto roku, je nutné uvedený počet stanovit již na dnešním
zasedání.
Rada navrhuje zachovat 15 ti členné zastupitelstvo.
Přijaté usnesení:
217/18 - Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje 15 ti členné zastupitelstvo pro volební období 2006 – 2010.
Hlasování všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
7. Příprava lokality nad sportovním areálem na výstavbu RD
Jak již bylo řečeno na posledním zasedání, probíhá příprava nové lokality ve východní části obce na výstavbu rodinných
domů. Je připravena zastavovací studie, která navazuje na stávající studii vypracovanou Ing. arch. Leinertem a je
aktualizována dle skutečného stavu rozvržení parcel u silnice k byt.domu.
Jelikož někteří majitelé pozemků v této lokalitě chtějí zahájit stavbu RD, je nutné schválit zastavovací studii včetně
regulačních podmínek.
Proto starosta p. Ambros navrhl schválit nejprve první etapu zast.studie, která řeší území nad bytovým domem a východně od
tohoto domu. Území západně od bytového domu bude řešeno samostatně po projednání jednotlivých připomínek v návaznosti
na změny územního plánu (vynechání garáží, umístnění komunikací, připomínky vlastníků pozemků atd.).
Tento postup podpořil i přítomný předseda stavební komise p. M. Sedlák.
- p. J. Šolc vyjádřil nesouhlas s uvedeným postupem. Doporučil nejprve dořešit změny ÚP.
Přijaté usnesení:
218/18 - Zastupitelstvo schvaluje I. etapu zastavovací studie lokality „U stadionu“ zpracovanou Ing. arch. Leinertem a
firmou Horstav v květnu 2006.
Hlasování: 9 přítomných zastupitelů bylo pro, Ing. Mišák a J.Šolc se zdrželi hlasování.
Dalším úkolem je odstranění poslední stavby bývalého ZD – seníku. Jak bylo již uvedeno na předchozích zasedáních, z jednání
se Zemědělským družstvem Senice na Hané, vyplynulo, že družstvo požaduje za odstranění této ocelokolny 600.000,- Kč, což
zastupitelé již jednou schválili. Starosta p. Ambros uvedl, že situace je však právně složitá, proto musí být nejprve uzavřena
Kupní smlouva a následně Smlouva o dílo spočívající v demolici budovy. Poté tyto smlouvy přečetl.
- p. J. Šolc oznámil, že již dávno bylo domluveno odkoupení objektu za 150 tis. Kč a že tento objekt měl být již dávno
odstraněn. Uvedl, že starostou navržený postup je nesrozumitelný.
- p. J. Starosta se dotázal, zda bude cena za demolici shodná s cenou za využitelný materiál.
- starosta p. J. Ambros uvedl, že obec nebude již nic doplácet (uvedené položky budou ve shodné výši).
Přijaté usnesení:
219/18 - Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu a Smlouvu o dílo spočívající v demolici budovy bývalého seníku mezi
Obcí Slatnice a ZD Senice na Hané.
Hlasování: 10 přítomných zastupitelů bylo pro, J.Šolc se zdržel hlasování.
Starosta p. Ambros dále připomněl, že současně probíhá jednání s Ing. Mišákem o stěhování jeho farmy do podnikatelské
zóny. Na dosud uzavřené smlouvy a jednotlivé zápisy nyní navazuje „Prováděcí dohoda“, která již konkrétně řeší samotné
stěhování a povinnosti zúčastněných stran. S touto prováděcí dohodou byla seznámena rada, všichni zastupitelé a starosta p.
Ambros z ní citoval i na zasedání.
- p. J. Šolc uvedl, že smlouva s Ing. Mišákem byla uzavřena již v r.2000, proto zdůraznil, že stěhování Ing. Mišáka trvá příliš
dlouho. Navíc provoz Ing. Mišáka, dle p. Šolce přímo ohrožuje obyvatele sousedního bytového domu. Připomněl, že p.
Valoušek, který nedostal od obce příspěvek je již dávno přestěhován.
- p. J. Ambros v odpovědi uvedl, že p. Valoušek nemusel vynaložit tolik prostředků jako p. Ing. Mišák, který musel nejdříve
vykoupit podíly od členů družstva. K samotnému stěhování sdělil, že obec nemohla toto stěhování dříve realizovat, neboť po
volbách hospodařila s dluhem 5 milionů, který převzala po bývalém vedení obce.

Přijaté usnesení:
220/18 - Zastupitelstvo schvaluje „Prováděcí dohodu o realizaci I. etapy přemístění podnikatelské činnosti Ing.Mišáka
do nové podnikatelské zóny“.
Hlasování:10 přítomných zastupitelů bylo pro, Ing. Mišák se zdržel hlasování.
8. Využití dotací z programu Leader +
Jak již bylo uvedeno ve zprávě o činnosti technické skupiny, ve sportovním areálu SK Slatinice se dokončuje realizace
dotované akce „Zastávka na cyklotrase č. 6034“.
Starosta p. Ambros přítomné seznámil se záměrem projektu, kterým bylo vytvořit funkční a současně příjemné prostředí pro
návštěvníky areálu všech věkových kategorií.
- Pro nejmenší děti je určen dřevěný hrad, který je dominantou celého prostoru a zahrnuje několik herních prvků a
svým půdorysem vytváří prostor pro dětské hry,
- starší děti mohou využívat dřevěné venkovní „fit-centrum“ s hrazdami, žebřinami a posilovací lavicí,
- další dominantou areálu je venkovní kryté pódium využitelné pro různé kulturní a sportovní akce,
- pro odpočinek a relaxaci návštěvníků byla vybudována krytá pergola s masivními lavicemi a stoly,
- součástí areálu jsou i informační tabule a stojany na kola,
- stávající zeleň byla doplněna různými druhy keřů a stromů, které vytváří příjemná zákoutí pro dětské hry a relaxaci
dospělých.
Autorem návrhu dřevěných herních prvků a jejich realizátorem byl umělecký řezbář a sochař p. Jaroslav Holec, Slatinice 25,
který při tvorbě návrhů čerpal i z výkresů a představ dětí základní a mateřské školy.
Nad rámec projektu budou na hřiště v Lípách přemístěny 2 herní prvky pro děti včetně 1 masivní lavice.
Ve druhém kole tohoto programu bude naše obec usilovat o získání dotace na vybudování turistického centra v památkově
chráněném objektu bývalého Lichtenštejnského statku, včetně instalace informačního systému v obci Slatinice. Oba tyto
projekty nepřesáhnou náklady 500 tis. Kč.
Přijaté usnesení:
221/18 - Zastupitelstvo schvaluje realizaci akcí „Zastávka na cyklotrase č. 6034“ a „Vybudování turistického centra
v památkově chráněném objektu bývalého Lichtenštejsnkého statku“ dotovaných z programu Leader + EU.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
9. Různé, diskuse
Starosta p. Ambros oznámil, že jelikož podnikatel J.S., který má stále bydliště v naší obci, odvádí stále část daní do našeho
rozpočtu, měla by s ním být uzavřena „Smlouva o spolupráci při rozvoji podnikání občanů Slatinic“, abychom mu po
prokazatelném odvodu daní a uzavření následné „Smlouvy o poskytnutí dotace“ mohli část daní vrátit.
Přijaté usnesení:
222/18 - Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci při rozvoji podnikání občanů Slatinic“ a „Smlouvy
o poskytnutí dotace“ na rok 2006 s podnikatelem p. J. Spurným.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
Dále starosta p. Ambros připomněl, že jak již bylo uvedeno ve zprávě o činnosti rady v úvodu roku, od 1.1.2006 došlo
k úpravě odměn zastupitelů dle nově platné legislativy. Rada doporučila schválení těchto úprav v zastupitelstvu. (Plat
neuvolněného místostarosty p.L.Vymazala byl zvýšen o 500 Kč)
Přijaté usnesení:
223/18 - Zastupitelstvo souhlasí s úpravou odměny neuvolněného člena zastupitelstva - místostarosty p. L.Vymazala se
zpětnou platností od 1.1.2006.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
10. Kanalizace Lípy
Starosta p. Ambros u úvodu připomněl fakta, která zazněla na posledním zasedání:
Dne 16.1.2006 jsme obdrželi oficiální stanovisko ze Státního fondu životního prostředí podepsané Ing. Andrejem Mudrayem –
ředitelem tohoto fondu.
V tomto stanovisku nám oznamuje, že ministr ŽP zamítl naši žádost o výjimečné poskytnutí podpory na akci „Kanalizace
Slatinice – místní část Lípy“ z důvodu nezajištění likvidace odpadních vod v souladu s platnou legislativou na ČOV Lutín.
Pro řešení naší akce nám doporučují následující možnost: po zajištění předpokladu likvidace odpadních vod v souladu
s platnou legislativou na ČOV Lutín podat žádost na Fond v Operačním programu Životního prostředí. Příjem žádostí bude
s velkou pravděpodobností zahájen v druhé polovině letošního roku.
Jak již bylo řečeno v kontrole usnesení naše žádost bude navazovat na postup Obce Lutín.
Současně je nutné schválit prodloužení kanalizačního řádu od konečné šachty Třebčín po hranice k.ú. Lípy, aby mohla být
dokončena komunikace v této části obce Třebčín.

- p. J. Šolc uvedl, že části obce Lípy se nevěnuje patřičná pozornost. Opět připomněl, že několikrát nabízel svoji pomoc
stavební komisi, dále žádal o zrušení výběrového řízení na kanalizaci a nabízel zajištění firem, které budou akci realizovat za
poloviční cenu, což by obci ušetřilo značné finanční prostředky. Navrhl ustanovit skupinu složenou ze zástupců kontrolního
výboru a stavební komise, kterým by předložil veškeré podklady, které má k dispozici. Dále uvedl, že na něho bylo podáno již
3. trestní oznámení, které bylo stejně jako předchozí Státním zastupitelstvím odloženo.
- p. F.Žouželka, Ing. Mišák a J.Ambros postupně shodně uvedli, že p. Kvapil, který se zabývá prodejem materiálu na podobné
akce konstatoval, že realizovat tuto akci za poloviční cenu není možné. Dále se pozastavili na tím, proč se uvedené firmy
nepřihlásily do výběrového řízení, které řádně proběhlo a jeho výsledky byly schváleny a prověřeny inspekcí na základě
podnětu, který podal p. J.Šolc. Navíc připomněli, že by nebylo dobré opakovat nedostatky, které se projevily při budování
kanalizace ve Slatinicích, kdy nebyly realizovány domovní přípojky a rovněž nebylo dořešeno čištění odpadních vod na ČOV,
kde dosud chybí koncový stupeň čištění.
Přijaté usnesení:
224/18 - Zastupitelstvo bere na vědomí stanovisko zastupitele p. Jaroslava Šolce k problematice budování kanalizace
v Lípách, které rada prověří.
225/18 - Zastupitelstvo schvaluje prodloužení kanalizačního řádu od konečné šachty Třebčín po hranice k.ú. Lípy a
ukládá radě pokračovat ve snaze o získání dotace na budování kanalizace v Lípách.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
Diskuse
- starosta p. Ambros upozornil přítomného p. L.Zatloukala, aby přestal nevybíravými výroky napadat pracovníky OÚ a jejich
rodinné příslušníky.
- p. Zatloukal uvedl, že p. Ambros by si měl více všímat pracovní morálky prac.OÚ.
- p. Škurek si stěžoval na prašný a hlučný provoz mlýna a dále na neopodstatněné odstranění zeleně před mlýnem.
- p. Žouželka a Ambros v odpovědi uvedli, že majitel mlýna investuje nemalé finanční prostředky do jednotlivých opatření,
která by měla podobným nešvarům zabránit. Zeleň byla odstraněna na popud DI Policie ČR, kdy větve těchto stromů přímo
ohrožovaly projíždějící osobní automobily a zeleň na druhé straně komunikace bránila ve výhledu při vjíždění na vozovku či
přímo omezovala majitele dotčených RD.
- paní Foukalová z Líp připomněla podnět, který zazněl už na posledním zasedání – tj. instalace panelů u zastávky „Na
větřáku“, dále neutěšený stav chodníků v Lípách a p. Svoboda doplnil požadavek na prořezání stromů u chodníku do Slatinic
a upozornil na kolísání tlaku vody v Lípách.
- starosta p. Ambros přislíbil zjednání nápravy.
- paní Čabáková připomněla svoji žádost na změnu ÚP ve věci možné výstavby RD za lázněmi.
- p. Žouželka ji ujistil, že uvedená žádost má plnou podporu rady a bude projednána s dotčenými subjekty.

- Poté starosta p. J. Ambros poděkoval přítomným za účast a přibližně ve 20 hod. zasedání ukončil.

Zápis vypracoval: P.Šolc

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Mišák

……………………………………

Jiří Starosta

……………………………………

Místostarosta obce:

Lubomír Vymazal

Starosta obce:

……………………………………

Jiří Ambros

……………………………………

SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ
18. zasedání ZO dne 28.6.2006 – sokolovna Slatinice

210/18 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
211/18 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
212/18- Zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení, kterou provedl starosta p. J.Ambros.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
213/18 - Zastupitelstvo schvaluje zprávu o činnosti rady.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
214/18 - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti technické skupiny OÚ za období od posledního zasedání
zastupitelstva.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
215/18 - Zastupitelstvo schvaluje Komentář k závěrečnému účtu za r.2005, Závěrečný účet obce Slatinice za rok 2005 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
216/18 - Zastupitelstvo bere na vědomí: projednání závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko
schváleno Valnou hromadou svazku dne26.6.2006 usnesením takto: Valná hromada Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Kosířsko souhlasí s celoročním hospodařením svazku za rok 2005 s výhradou podle § 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb., kdy byly zjištěny chyby, které nejsou závažného charakteru dle písmene c) výše citovaného
zákona. Současně bere na vědomí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
217/18 - Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje 15 ti členné zastupitelstvo pro volební období 2006 – 2010.
Hlasování všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
218/18 - Zastupitelstvo schvaluje I. etapu zastavovací studie lokality „U stadionu“ zpracovanou Ing. arch. Leinertem a
firmou Horstav v květnu 2006.
Hlasování: 9 přítomných zastupitelů bylo pro, Ing. Mišák a J.Šolc se zdrželi hlasování.
219/18 - Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu a Smlouvu o dílo spočívající v demolici budovy bývalého seníku mezi
Obcí Slatnice a ZD Senice na Hané.
Hlasování: 10 přítomných zastupitelů bylo pro, J.Šolc se zdržel hlasování.
220/18 - Zastupitelstvo schvaluje „Prováděcí dohodu o realizaci I. etapy přemístění podnikatelské činnosti Ing.Mišáka
do nové podnikatelské zóny“.
Hlasování:10 přítomných zastupitelů bylo pro, Ing. Mišák se zdržel hlasování.
221/18 - Zastupitelstvo schvaluje realizaci akcí „Zastávka na cyklotrase č. 6034“ a „Vybudování turistického centra
v památkově chráněném objektu bývalého Lichtenštejsnkého statku“ dotovaných z programu Leader + EU.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
222/18 - Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci při rozvoji podnikání občanů Slatinic“ a „Smlouvy
o poskytnutí dotace“ na rok 2006 s podnikatelem p. J. Spurným.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.
223/18 - Zastupitelstvo souhlasí s úpravou odměny neuvolněného člena zastupitelstva - místostarosty p. L.Vymazala se
zpětnou platností od 1.1.2006.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.

224/18 - Zastupitelstvo bere na vědomí stanovisko zastupitele p. Jaroslava Šolce k problematice budování kanalizace
v Lípách, které rada prověří.
225/18 - Zastupitelstvo schvaluje prodloužení kanalizačního řádu od konečné šachty Třebčín po hranice k.ú. Lípy a
ukládá radě pokračovat ve snaze o získání dotace na budování kanalizace v Lípách.
Hlasování: všech 11 přítomných zastupitelů bylo pro.

Lubomír Vymazal - místostarosta obce

opis vypracoval: Petr Šolc, v.r.

Jiří Ambros - starosta obce

