USNESENÍ z 24. zasedání RADY OBCE SLATINICE
konané 17.5. 2012 na OÚ ve Slatinicích
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
Rozhodnutí Rady obce:
221/24 Rada obce bere na vědomí Obec Slatinice se zapojila společně s dalšími obcemi
Mikroregionu Kosířsko do el. aukcí v rámci možných úspor na energiiích. Tímto obec
může ušetřit náklady v rámci statisíců. Nyní máme již po první aukci ve které jsme
společně s dalšími obcemi soutěžili dodávku plynu a el. energie. Podařilo se vysoutěžit cenu,
která zajistí celkovou úsporu 202 699,- Kč s DPH.
222/24 Rada obce byla infomována o krocích, které vedení obce uskutečnilo hned po
povodních na začátku května. Shrnutí a celková zpráva z těchto událostí je v žádosti
hejtmanovi Ol. kraje o finanční podporu. Tato žádost je přílohou zápisu. Mimo jiné se
jedná o vyčištění toku Slatinky, obnovení střží a zelených pásů v polích, přehrazení polních
cest a navedení srážkové vody do těchto strží atd. Konkrétní opatření jsou jmenovány v
přiložené žádosti.
223/24 Rada obce Slatinice schvaluje zakoupení části pozemku par.č. 373/18 o výměře
694m2 v kat. úz. Slatinice na Hané za cenu 100,- Kč za m2
224/24 Rada obce projednala žádost SDH Lípy o finanční příspěvek na zakoupení nového
vozu pro SDH Lípy ve výši 80 000,-. Tuto částku v rozpočtu nemáme je tedy nutné učinit
opatření a převést některé položky na položku finančních příspěvků. Hlavní část příspěvku
bude získána z položky 5512-5171 opravy a udržování, kde je v rozpočtu 60 000,- Kč dále
pak 5512-5156 pohonné hmoty, kde je v rozpočtu 5000,- Kč (tyto položky jsou pro obě
JSDH, jak pro JSDH Slatinice, tak pro JSDH Lípy), k tomu bude přidáno z položky 33195194-9998 věcné dary na kulturní a sportovní kace Lípy 15 000,-. Protože tímto krokem
bude JSDH Slatinice znevýhodněna, protože obec pro ni nebude mít žádné finance na
opravy, údržbu, nákup materiálu ani cokoli jiného, doporučuje rada aby v příštím roce a
přespříštím roce byla naopak zvýhodněna JSDH Slatinice a mohla částku kterou letos
dostane JSDH Lípy využít dle svých potřeb na úkor JSDH Lípy, kteří nebudou moci žádný
příspěvek v těchto letech čerpat.
225/24 Rada obce bere na vědomí informace o probíhajících a chystaných projektech:
Zateplení budov ZŠ – Po kosmetické úpravě byla s konečnou platností přijata naše
žádost o dotaci na zateplení budov ZŠ.
Revitalizace dřevin v obci Slatinice – Dotace byla schválena čekáme na oficiální
potvrzení z OPŽP.
Hřiště Lípy – Bohužel ČEZ neudělil našemu projektu dotaci, budeme tedy hleda další
možnosti získání dotací.
Dvě nová sportoviště v obci Slatinice (skatepark, kluziště pod farou) - Čekáme na
KD do získáme další info o projektech.
Cyklostezka Slatinice – Lutín – Čekáme na vhodný dotační titul, do kterého budeme
schopni podat invest. záměr.
Odvodnění, revitalizace polních cest, protipovodňová opatření – máme konkrétní
nabídky na PD, bohužel není v současné době vypsán titul z kterého by bylo možné žádat
o dotaci na vybudování suchého poldru, proto čekáme až Min. zem. vypíše nový titul,
nebo bude informovat o dalších možných dotacích. Dále pokračujeme v
protipovodňových opatřeních jak je zmíněno v bodě 2.
Vodovod v obci Slatinice – dále jednáme o možnostech získání dotace na rekonstrukci
vodovodu v obci Slatinice
226/24 Rada obce schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce.

Přijaté usnesení 221/24 a 226/24 schválili všichni přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracoval: Ondřej Mikmek

starosta obce
Jiří Ambros ……………………………………

místostarosta obce
Bc. Ondřej Mikmek

…………………………………

opis vypracoval: Ondřej Mikmek, v.r.
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Žádost o finanční pomoc, při odstraňování následků přívalových dešťů v obci Slatinice
Vážený pane Hejtmane,
začátkem května se naší obcí prohnala dvakrát za sebou povodňová vlna, která zasáhla
velkou část naší obce. Tyto dvě vlny byly způsobeny přívalovými dešti, které naší obec zasáhly
ve čtvrtek 3.5. 2012 v 17:00 a následně v neděli 6.5.2012 ve večerních hodinách. Při obou těchto
katastrofách nám byli velice nápomocni jak místní dobrovolní hasiči SDH Slatinice, tak
dobrovolní hasiči z okolních obcí: SDH Třebčín, SDH Slatinky, SDH Lípy (část zápisů o zásahu
přílohou) a další místní občané, podnikatelé, dobrodinci a ZD Senice na Hané. V současné době
se konečně dostáváme z toho nejhoršího, začínáme sčítat ztráty, hledáme příčiny a činíme
opatření proti opakování podobných situací. Všechny nás tyto události stály mnoho sil, ale také
finančních prostředků, které v rozpočtu obce bohužel nejsou. Velice bychom tedy přivítali
finanční pomoc z rozpočtu kraje.
Příčinou proniknutí bahna, vody a větví do obce je v první řadě nevhodná skladba plodin
na polnostech v katastru obce, a minimální množství remízů a další záchytné zeleně. Na těchto
polnostech, které nebyly schopny pojmout přívalové deště, které v oněch dnech nastaly se
nashromáždila srážková voda, která poté s velkou částí bahna a lesních dřevin vnikla korytem
potoka Slatinka do obce. Tam kde pole nesměřují k toku Slatinky, potom vody proudily po
polních cestách a následně vnikly do obce krajskou komunikací. Voda a bahno se do obce
dostávali ze tří směrů. První z nich a nejsilnější byl z toku Slatinky, kde dalším, ale zřejmě již
neřešitelným problémem je zatrubnění toku Slatinky v obci v délce většiny zastavěného území.
Toto zatrubnění bylo realizováno v sedmdesátých letech minulého století a odtrubnění potoka je
v dnešní době téměř nereálné. Zatrubnění začíná nad ulicí „v Chaloupkách“ na začátku lesa, kde
je ústí tvořené přepadovou stěnou a jednoduchými česlemi, které se při povodňové vlně ucpou a
voda s bahnem a dřevinami proniká dál do obce. Druhé zásadní místo je potom polní cesta ve
směru na Drahanovice, která je na úpatí kopce. Na ni jsou srážky z polí nakumulovány a vlivem
výše zmíněné malé existence remízů a záchytné zeleně voda proniká po krajské komunikaci do
obce od Drahanovic až před Lázně Slatinice, znovu voda přináší bahno, kamení a dřeviny, jako
v prvním případě. Třetí proud je potom ze směru od vodojemu a vniká do hlavního proudu
v ulici „v Chaloupkách“ po místní komunikaci a přes zahrady a pole soukromníků.
Škody na majetku zatím vznikly převážně veřejnému sektoru, to je obci, a jen v menší
míře soukromému sektoru. Na obecním majetku došlo, k poškození chodníků, cest, polních cest,
kluziště atd. Naše dešťová kanalizace, která musela pojmout obrovské množství bahna, písku,
kamení a vody, které voda přinesla a při následném úklidu do ní byly splaveny další nečistoty, je

z velké části zanešená a její vyčištění je více než nutné. Jak nás upozornil provozovatel našeho
kanalizačního a vodovodního řádu firma Arko Technology a.s., hrozí v případě dalšího
přívalového deště její ucpání a následné povodně, které přinesou mnohem větší zkázu z důvodu
neodtékání vody. V případě zaplavení kluziště a jeho totální zanesení bahnem, kamení a větvemi
je problém o to větší, neboť kluziště má máme v leteošním roce díky dotacím z ROP Střední
Morava přebudovat a opravit. Jeho vyčištění a sanace je tedy velmi důležitá a sama o sobě bude i
velice nákladná. Obnova vymletých a zničených polních cest a navedení vody do zbývajících
remízů je také velmi důležitá a bez ní je jistá šance, že nás voda znovu zasáhne, a poškodí další
majetek. V následující tabulce shrneme náklady, které s odstraňováním povodně nastaly, a které
ještě předpokládáme.
Název
Čištění kanalizačního řádu v obci
Odstranění bahna, kamení, větví, čištění ulic
Vyčištění toku Slatinky
Opravy chodníků, cest a majetku obce
Odklizení kluziště

Částka
150 000,- – 220 000,- Kč*
75 000,- Kč
25 000,- Kč
200 000,- Kč
50 000,- Kč

celkem

500 000,- Kč (570 000,- Kč)

* - musí být zmonitorováno v jaké délce je kanalizace zanešena, předpokládáme délku kolem 1000 m

Samozřejmě jsme hned po záplavách učinili opatření, která jak doufáme, povedou
k ochraně a zabránění dalších katastrof. Bezprostředně jsme kontaktovali projektanty
z vodohospodářství, s kterými jsme prošli celou oblast záplav a máme připravená řešení, která
budou projekčně zpracovávat. V první řadě se bude jednat o poldr, který by měl vzniknout
v příhodném místě toku Slatinky nad vpustí do její zatrubněné části a zabrání hlavní povodňové
vlně. Dále rozšíříme zelené plochy pro zachycování srážkové vody v polích a jejich následné
odvedení stržemi do hliníků a remízů. Na tyto projekty chceme využít dotací, protože z vlastních
prostředků je neufinancujeme. V neposlední řadě jednáme se ZD Senice na Hané a domlouváme
se na jejich pomoci a vhodnější skladbě setby v dalších letech.
Je nutné podotknout, že za dob našeho vedení jsme nespali a podnikli jsme prevenční
kroky. Za poslední dva roky se jednalo o prohloubení a pročištění příkop, částečné vyčištění toku
Slatinky od napadaných dřevin, sekání a údržba zelených ploch. Všechny tyto kroky vedly
k alespoň částečnému snížení škod na majetku, protože bez nich by povodně byly daleko
ničivější. I tak, ale bez razantnějších opatření, která zmiňujeme výše, nám nebezpečí hrozí
nadále.
Přikládáme fotodokumentace a katastrální přehled kudy a odkud voda do obce vnikla na
CD. Pevně věříme, že vedení Olomouckého kraje pochopí naši těžkou situaci a pomůže nám jí
vyřešit. Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.
Jsme s pozdravem.
Za Obec Slatinice:

……………………
Jiří Ambros – starosta obce

……………………...
Bc. Ondřej Mikmek – místostarosta obce

Přílohy na CD: I. Schematický satelitní snímek, II.Foto a video III. Zápisy zásahu na přiloženém

