Program 1. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 25.11. 2014 v
16:00 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Stanislav Havlíček, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Jana
Stachová, Lubomír Vymazal
Starosta obce Bc. Ondřej Mikmek přivítal přítomné radní a seznámil je s programem
zasedání.
Program:
Seznámení rady obce Slatinice s novým vedením a základní informaci o fungování
Schválení dotace „Svoz bioodpadu v obci Slatinice“ ve výši 1 800 000,- Kč
Schválení dotace „Zahrada v přírodním stylu MŠ Slatinice“ ve výši 4 909 762,- Kč
Projednání nákupu služebního vozu
Žádost pana Bilíka o vybudování chodník k jeho domu ve Slatinicích
Schválení příspěvků Mikroregionu Kosířsko
Informace o inspekci život. prostředí ve spojitosti s lesními pozemky v k.ú. Slatinice
na Hané (točna u Lumpíka, chatky v Jíramově)
8. Žádost pan Pavla Valsy, Slatinice
9. Projekt cyklostezka Slatinice – Lutín
10. Projekt hřiště Lípy – krátká zpráva
11. Veřejná prostranství Lípy a Slatinice
12. Veřejné osvětlení Slatinice – Lípy + další rozšíření
13. Dostavba MŠ Slatinice
14. Souhlas s odpisovým plánem ZŠ a MŠ Slatinice
15. Inventarizace dřevin v k.ú. obce Slatinice
16. Roční plán pro provedení fin. kontrol za rok 2014
17. Dodatek ke směrnici o připojení podpis. záznamu
18. Dodatek ke směrnici o oběhu dokladů – nové podpisové vzory, podepsat a založit
19. Inventarizace, harmonogram, plán inventur, protokol o proškolení členů IK
20. Rozpočtová změna č. 11
21. Zpravodaj 2014
22. Rozpočet pro rok 2014
23. Diskuse, různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Průběh jednání:
1. Seznámení rady obce Slatinice s novým vedením a základní informaci o
fungování
Rada obce bere na vědomí nové vedení obce, členy rady, základní informace o
fungování rady a jednacím řádu obce.
2. Schválení dotace „Svoz bioodpadu v obci Slatinice“ ve výši 1 800 000,- Kč
2/1Rada obce schvaluje přijetí dotace u projektu „Svoz bioodpadu v obci Slatinice“ ve
výši 1 800 000,- Kč.
3. Schválení dotace „Zahrada v přírodním stylu MŠ Slatinice“ve výši 4 909 762,- Kč
Rada schvaluje přijetí dotace „Zahrada v přírodním stylu MŠ Slatinice“ ve výši
4 909 762,- Kč. Jedná se o přestavbu hřišť MŠ a dvora 1. stupně ZŠ (zeleň, herní
prvky, stabilizace svahu ve dvoře ZŠ ad.)
4. Projednání nákupu služebního vozu
Rada projednala a bere na vědomí koupi služebního vozu pro potřeby OÚ Slatinice
a pověřuje starostu obce výběrem služebního vozu.
5. Žádost pana Bilíka o vybudování chodníku k jeho domu ve Slatinicích
Rada obce schvaluje žádost pana Bilíka a pověřuje starostu vypracováním a podpisem
smlouvy.
6. Schválení příspěvků Mikroregionu Kosířsko
Rada obce schvaluje příspěvky Mikroregionu Kosířsko. (př. Žáci ZŠ v rámci
Mikroregionu mají vstup na rozhlednu zdarma)
7. Informace o inspekci život. prostředí ve spojitosti s lesními pozemky v k.ú.
Slatinice na Hané (točna u Lumpíka, chatky v Jíramově)
Rada bere na vědomí informaci o inspekci a pověřuje starostu dořešením dané
problematiky.
8. Žádost pana PavlaValsy, Slatinice a pana Jalůvky, Lípy
Rada obce bere na vědomí podnikatelský záměr vybudování pálenice a moštárny a
pověřuje starostu jednáním s panem Valsou o dalším průběhu.
Rada obce projednala žádost pana Jalůvky o přemístění lampy VO. Vedení obce bude
s panem Jalůvkou hledat možné řešení, neshledalo však žádné bezpečnostní riziko pro
stávají umístění lampy a z estetických důvodů nebude žádosti v tomto znění
vyhověno.
9. Projekt cyklostezka Slatinice – Lutín
Rada obce bere na vědomí realizaci projektu a pověřuje starostu jednáním o výstavbě
cyklostezky Slatinice – Lutín (od r. 2016). Obec Lutín preferuje v příštím roce
vybudování cyklostezky na trase Lutín – Třebčín.
10. Projekt hřiště Lípy – krátká zpráva
Rada obce bere na vědomí informaci p. S. Havlíčka k Projektu hřiště Lípy – čeká se na
vyjádření ŽP, nejprve je nutné vyjmout cestu z půdního fondu, do konce ledna bude
k dispozici stavební povolení na vybudování sociálního zařízení a umělého povrchu
hřiště.
11. Veřejná prostranství Lípy a Slatinice
Rada obce bere na vědomí úpravu veřejného prostranství ve Slatinicích a Lípách (v
Lípách nutno připravit projekt). Paní Zdeňka Ševčíková navrhla, aby se vybudovala
zastřešená zastávka u školy a aby se v některých částech obce doplnily odpadkové
koše včetně části obce Lípy.

12. Veřejné osvětlení Slatinice – Lípy + další rozšíření
Rada obce bere na vědomí a pověřuje místostarostu Stanislava Havlíčka jednáním o
odkupu pozemků.
13. Dostavba MŠ Slatinice
Rada obce bere na vědomí dostavbu MŠ, bylo již získáno stavební povolení, čeká se
na dotace MŠMT (zateplení, zpevnění stropů v budově 1. stupně) – jaro 2015.
14. Souhlas s odpisovým plánem ZŠ a MŠ Slatinice
Rada obce schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Slatinice.
15. Inventarizace dřevin v k.ú. obce Slatinice
Rada obce bere na vědomí průběh inventarizace dřevin v k.ú. obce Slatinice (dosazení
zničených a uhynulých dřevin).
16. Roční plán pro provedení finančních kontrol za rok 2014
Rada obce schvaluje roční plán pro provedení fin. kontrol za rok 2014.
17. Dodatek ke směrnici o připojení podpis. záznamu
Rada obce schvaluje dodatek ke směrnici o připojení podpis. záznamu
18. Dodatek ke směrnici o oběhu dokladů – nové podpisové vzory, podpis a založení
Rada obce schvaluje dodatek ke směrnici o oběhu dokladů – nové podpisové vzory,
podpis a založení.
19. Inventarizace, harmonogram, plán inventur, protokol o proškolení členů IK
Rada obce schvaluje inventarizaci, její harmonogram, plán inventur a protokol o
proškolení členů IK. Dále určuje členy inventarizační komise.
Předseda HIK – Ondřej Mikmek
Člen HIK - Stanislav Havlíček
Člen HIK – Jakub Forman
Předseda DIK1 – Ondřej Mikmek
Člen DIK1 - Vlaďka Hrubá
Člen DIK1 - Jan Medřík
Předseda DIK2 – Stanislav Havlíček
Člen DIK2 – Lubomír Vymazal
Člen DIK2 – Jana Stachová
Předseda DIK3 – Jan Medřík
Člen DIK3 – Josef Matyáš
Člen DIK3 – Pavel Strouhal
20. Rozpočtová změna č. 11
Rada obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 11.
21. Zpravodaj 2014
Rada obce bere na vědomí vydávání Zpravodaje a možnosti dodání příspěvků do 30.
11. 2014. Dále bere na vědomí půlroční výtisky obecního Občasníku.
22. Rozpočet pro rok 2014
Rada obce bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu pro rok 2015.
23. Diskuse, různé
23.1.Starosta obce informoval radu o žádosti paní Lukášové o vykácení smrků
v blízkosti jejího domu. Rada pověřuje starostu obce vyřízením dané žádosti.

Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
1/1Rada obce bere na vědomí nové vedení obce, členy rady, základní informace o
fungování rady a jednacím řádu obce.
2/1Rada obce schvaluje přijetí dotace u projektu „Svoz bioodpadu v obci Slatinice“ ve
výši 1 800 000,- Kč.
3/1Rada schvaluje přijetí dotace „Zahrada v přírodním stylu MŠ Slatinice“ ve výši
4 909 762,- Kč. Jedná se o přestavbu hřišť MŠ a dvora 1. stupně ZŠ (zeleň, herní
prvky, stabilizace svahu ve dvoře ZŠ ad.)
4/1Rada projednala a bere na vědomí koupi služebního vozu pro potřeby OÚ Slatinice
a pověřuje starostu obce výběrem služebního vozu.
5/1Rada obce schvaluje žádost pana Bilíka a pověřuje starostu vypracováním a
podpisem smlouvy.
6/1Rada obce schvaluje příspěvky Mikroregionu Kosířsko.
7/1Rada bere na vědomí informaci o inspekci a pověřuje starostu dořešením dané
problematiky.
8/1Rada obce bere na vědomí podnikatelský záměr vybudování pálenice a moštárny a
pověřuje starostu jednáním s panem P.Valsou o dalším průběhu.
9/1Rada obce projednala žádost pana Jalůvky o přemístění lampy VO. Vedení obce
bude s panem Jalůvkou hledat možné řešení, neshledalo však žádné bezpečnostní
riziko pro stávají umístění lampy a z estetických důvodů nebude žádosti v tomto znění
vyhověno.
10/1Rada obce bere na vědomí realizaci projektu a pověřuje starostu jednáním o
výstavbě cyklostezky Slatinice – Lutín (od r. 2016). Obec Lutín preferuje v příštím roce
vybudování cyklostezky na trase Lutín – Třebčín.
11/1Rada obce bere na vědomí informaci p. S. Havlíčka k Projektu hřiště Lípy – čeká
se na vyjádření ŽP, nejprve je nutné vyjmout cestu z půdního fondu, do konce ledna
bude k dispozici stavební povolení na vybudování sociálního zařízení a umělého
povrchu hřiště.
12/1Rada obce bere na vědomí úpravu veřejného prostranství ve Slatinicích a Lípách
(v Lípách nutno připravit projekt). Paní Zdeňka Ševčíková navrhla, aby se vybudovala
zastřešená zastávka u školy a aby se v některých částech obce doplnily odpadkové
koše včetně části obce Lípy.
Rada obce bere na vědomí a pověřuje místostarostu Stanislava Havlíčka jednáním o
odkupu pozemků.

13/1Rada obce bere na vědomí dostavbu MŠ, bylo již získáno stavební povolení, čeká
se na dotace MŠMT (zateplení, zpevnění stropů v budově 1. stupně) – jaro 2015.
14/1Rada obce schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Slatinice.
15/1Rada obce bere na vědomí průběh inventarizace dřevin v k.ú. obce Slatinice
(dosazení zničených a uhynulých dřevin).
16/1Rada obce schvaluje roční plán pro provedení fin. kontrol za rok 2014.
17/1Rada obce schvaluje dodatek ke směrnici o připojení podpis. záznamu
18/1Rada obce schvaluje dodatek ke směrnici o oběhu dokladů – nové podpisové
vzory, podpis a založení.
19/1Rada obce schvaluje inventarizaci, její harmonogram, plán inventur a protokol o
proškolení členů IK. Dále určuje členy inventarizační komise.
Předseda HIK – Ondřej Mikmek
Člen HIK - Stanislav Havlíček
Člen HIK – Jakub Forman
Předseda DIK1 – Ondřej Mikmek
Člen DIK1 - Vlaďka Hrubá
Člen DIK1 - Jan Medřík
Předseda DIK2 – Stanislav Havlíček
Člen DIK2 – Lubomír Vymazal
Člen DIK2 – Jana Stachová
Předseda DIK3 – Jan Medřík
Člen DIK3 – Josef Matyáš
Člen DIK3 – Pavel Strouhal
20/1Rada obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 11.
21/1Rada obce bere na vědomí vydávání Zpravodaje a možnosti dodání příspěvků do
30. 11. 2014. Dále bere na vědomí půlroční výtisky obecního Občasníku.
22/1Rada obce bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu pro rok 2015.
Přijaté usnesení 1/1 až 22/1 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracovala: Zdeňka Ševčíková
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

místostarosta obce
StanislavHavlíček …………………………………

