Zápis z 11. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 6. 8. 2015
v 15:00 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Lubomír Vymazal
Stanislav Havlíček, Omluveni: Jana Stachová
Program:
1. Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Slatinice p.o.
2. Dohoda mezi obcí Luběnice a obcí Slatinice - cyklostezka
3. Nabídka pana Jiřího Chudoby
4. Ukončení nájmu lesních pozemků s p. S. Lengálem
5. Nový lesní hospodář – Ing. Petr Tomeček
6. Projekty
7. Žádosti
8. Obecně prospěšné práce v obci Slatinice
9. Zastávka u školy, vývěsky, doplnění odpadkových košů
10. Monitoring kanalizace v obci Lípy
11. Myslivecké sdružení - příspěvek
12. Změna katastrálního území obce Slatinky
13. Hodové slavnosti
Průběh jednání, program:
Program:
1. Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Slatinice p.o.
Rada obce Slatinice projednala a schválila: Výkaz zisku a ztráty p.o. Základní
škola a Mateřská škola Slatinice, Slatincie 124, 783 42 SLATINICE, IČ:
70998400, dále pověřila fin. výbor projednáním a kontrolou.
2. Dohoda mezi obcí Luběnice a obcí Slatinice – cyklostezka
Rada obce projednala Dohodu mezi obcí Luběnice a obcí Slatinice o vybudování
cyklostezky a pověřila starostu úpravou dohody v bodě 2 a 3.
3. Nabídka pana Jiřího Chudoby
Rada obce projednala nabídku p. Jiřího Chudoby opravy hřebene a nároží pro OÚ
Slatinice.
4. Ukončení nájmu lesních pozemků s p. S. Lengálem
Starosta obce informoval radu o ukončení nájmu lesních pozemků dohodou s p.
Svatoplukem Lengálem, a to ke dni 30. 8. 2015.
5. Nový lesní hospodář – Ing. Petr Tomeček

Rada obce určuje pana ing. Petra Tomečka novým lesním hospodářem a pověřuje
starostu obce sepsáním dohody o provedení práce.
6. Projekty
Starosta obce informoval radu o probíhajících projektech:
6.1. Dokončovací práce v okolí ZŠ a MŠ do konce srpna
6.2.Odpady, kontejnery, štěpkovač – do října, využití sběrného dvora v obci
6.3.Restaurace soch v obci
6.4. Nabídka na přípravu projektu z OPŽP (75%) Vodovod Slatinice
6.5.IROP – dostavby MŠ
7. Žádosti
7.1. Rada obce projednala žádost paní Hájkové o vyjádření k projektové
dokumentaci a o vydání stanoviska k Novostavbě depozitáře muzea autoveteránů
v budově Slatinice č.1
7.2. Rada obce projednala žádost pana Mgr. Miloše Kuruce, bytem Slatinice č. 67
o sdělení možnosti odkoupení pozemku o výměře cca 100 – 250m2 za účelem
vybudování zahrádky a předá žádost na Zastupitelstvo obce k projednání. Dále
rada obce schvaluje záměr obce nabídnout pozemek pro vybudování zahrádky o
celkové výměře do 250 m2 a pověřuje vedení obce vyvěšením záměru.
7.3. Rada obce projednala žádost pana Mgr. Miroslava Dvořáka, bytem Slatinice č.
265 o předláždění vjezdu k jeho rodinnému domu.
8. Obecně prospěšné práce v obci Slatinice
Rada obce projednala žádost o vykonání 280 hod alternativního trestu formou OPP
paní Edity Funkové v obci Slatinice a umožní jej.
9. Zastávka u školy, vývěsky, doplnění odpadkových košů
Starosta obce informoval radu o umístění zastávky autobusu u školy ve Slatinicích,
dále o doplnění vývěsek a odpadkových košů v obci.
10. Monitoring kanalizace v obci Lípy
Místostarosta obce p. S. Havlíček informoval radu o proběhlém monitoringu
kanalizace v obci Lípy
11. Myslivecké sdružení – příspěvek
Pan L. Vymazal informoval radu o zakoupení nových židlí v hodnotě 100 000 Kč
na mysl. Chatu Lumpík. Rada projednala možnost daru MS na zakoupení stolů
v hodnotě 20 000 Kč. Tento dar schválila a pověřila starostu vypracováním a
podpisem darovací smlouvy.
12. Změna katastrálního území obce Slatinky
Místostarosta p. Havlíček informoval radu o změně katastrálního území obce Lípy,
kdy má obec zájem směnit část svého kat. území s kat. úz. Slatinky, kdy by má
dojít k rozšíření prostoru hřiště v Lípách. Rada obce doporučuje změnu katastru ke
schválení zastupitelstvem.
13. Hodové slavnosti
Starosta obce informoval radu o programu Hodových slavností v obci.
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:

115/11 Rada obce Slatinice projednala a schválila: Výkaz zisku a ztráty p.o.
Základní škola a Mateřská škola Slatinice, Slatincie 124, 783 42 SLATINICE, IČ:
70998400, dále pověřila fin. výbor projednáním a kontrolou.
116/11 Rada obce projednala Dohodu mezi obcí Luběnice a obcí Slatinice o
vybudování cyklostezky a pověřila starostu úpravou dohody v bodě 2 a 3.
117/11 Rada obce projednala nabídku p. Jiřího Chudoby opravy hřebene a nároží
pro OÚ Slatinice.
118/11 Starosta obce informoval radu o ukončení nájmu lesních pozemků dohodou
s p. Svatoplukem Lengálem, a to ke dni 30. 8. 2015.
119/11 Rada obce určuje pana ing. Petra Tomečka novým lesním hospodářem a
pověřuje starostu obce sepsáním dohody o provedení práce.
120/11 7.1. Rada obce projednala žádost paní Hájkové o vyjádření k projektové
dokumentaci a o vydání stanoviska k Novostavbě depozitáře muzea autoveteránů
v budově Slatinice č.1
7.3. Rada obce projednala žádost pana Mgr. Miroslava Dvořáka, bytem Slatinice č.
265 o předláždění vjezdu k jeho rodinnému domu.
121/11 Rada obce projednala žádost pana Mgr. Miloše Kuruce, bytem Slatinice č.
67 o sdělení možnosti odkoupení pozemku o výměře cca 100 – 250m2 za účelem
vybudování zahrádky a předá žádost na Zastupitelstvo obce k projednání. Dále
rada obce schvaluje záměr obce nabídnout pozemek pro vybudování zahrádky o
celkové výměře do 250 m2 .
Rada obce schvaluje záměr prodat cca 250 m2 z pozemku par.č. 381/2 v k.ú.
Slatinice na Hané a pověřuje vedení obce zveřejněním.
122/11 Rada obce projednala žádost paní Edity Funkové a umožní jí v obci
Slatinice vykonání 280 hodin alternativního trestu formou OPP.
123/11 Starosta obce informoval radu o umístění zastávky autobusu u školy ve
Slatinicích, dále o doplnění vývěsek a odpadkových košů v obci.
124/11 Místostarosta obce p. S. Havlíček informoval radu o proběhlém
monitoringu kanalizace v obci Lípy
125/11 Pan L. Vymazal informoval radu o zakoupení nových židlí v hodnotě
100 000 Kč na mysl. Chatu Lumpík (40 000Kč z obce, 60 000 Kč z vlastních
zdrojů členů spolku).
126/11 Pan L. Vymazal informoval radu o zakoupení nových židlí v hodnotě
100 000 Kč na mysl. Chatu Lumpík. Rada projednala možnost daru MS na
zakoupení stolů v hodnotě 20 000 Kč. Tento dar schválila a pověřila starostu
vypracováním a podpisem darovací smlouvy.

127/11 Místostarosta p. Havlíček informoval radu o změně katastrálního území
obce Lípy, kdy má obec zájem směnit část svého kat. území s kat. úz. Slatinky,
kdy by má dojít k rozšíření prostoru hřiště v Lípách. Rada obce doporučuje změnu
katastru ke schválení zastupitelstvem.
128/11 Starosta obce informoval radu o programu Hodových slavností v obci.

Přijaté usnesení 115/11 až 128/11 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracovala: Mgr. Zdeňka Ševčíková
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

místostarosta obce
Stanislav Havlíček …………………………………

