Program 16. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 10.11. 2015
v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Jana Stachová,
Host:
Radek Heckel - zastupitel
Program:
1. Rozpočtová změna č. 10
2. Prodej dlažby
3. Inventarizace
4. Záměr prodeje části pozemku 382/2 v k.ú. Slatinice na Hané
5. Možnosti stěhování farmy p. Mišáka
6. Finanční dar ŘKF Slatinice
7. Finanční dar Charita Olomouc
8. Žádost SMP - Průmyslová zóna
9. Školská rada
10. Zasedání Zastupitelstva – program
11. Diskuse, různé
Průběh jednání, program:
1. Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č.10 (VPP, dotace Náves, dotace ZŠ)
2. Starosta obce informoval radu o možnosti zakoupení zánovní dlažby občany, 2Kč/ks prodej do 100ks na číslo popisné.
Rada obce schválila prodej použité betonové dlažby (300x300 mm) občanům za cenu 2,Kč/ks v maximálním množství 100 ks na č.p.
3.Rada obce projednala průběh inventarizace.
4.Rada obce schválila záměr prodeje pozemku parc. č. 381/2, 1x250m2 (zahrádka – p. Novák,
p. Kuruc)
Rada obce schvaluje záměr obce prodat část pozemku (250 m2) par.č. 381/2 v k.ú. Slatinice
na Hané za nejnižší cenu 100,- Kč za m2 pozemku. Dále pověřuje vedení obce zveřejněním
záměru.
5. Rada projednala možnosti stěhování farmy p. Mišáka (u hřiště), dále projednala možnost
získání pozemků, které se v lokalitě nacházejí, jedná se o stavební pozemek + ostatní plochu
(možnost odkupu obcí Slatinice).
6. Rada projednala a schválila žádost o finanční podporu/dar na opravy kostela Nanebvzetí
Panny Marie ve Slatinicích (elektroinstalace) ŘKF Slatinice ve výši 200 tisíc Kč. Rada
pověřuje vedení obce sepsáním smlouvy, podpisem a vyřízením všech náležitostí.
7. Rada projednala a schválila žádost o finanční podporu ve výši 2500 Kč pro Charitu
Olomouc, která v naší obce provozuje pečovatelskou službu. Dále rada pověřuje vedení
podpisem smlouvy a vyřízením.

8. Rada projednala žádost o vyjádření na akci Slatinice Průmyslová zóna SMP
(Elektromontáže spol.s.r.o.) a pověřila vedení obce vyřízením.
9. Rada pověřila starostu k urgování schůzky Školské rady.
10. Rada projednala program zasedání Zastupitelstva obce Slatinice.
11.1. Rada obce požádala starostu o zveřejnění článku ve Zpravodaji k objasnění financování
farnosti Slatinice v souvislosti s opravami kostela.
11.2. Rada projednala návrh pí. Jany Stachové na předláždění hřbitova.
11.3. Rada schválila smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí a Českou telekomunikační
infarstrukturou a pověřila místostarostu pana Havlíčka podpisem.
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
145/16 Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č.10
146/16 Rada obce schválila prodej použité betonové dlažby (300x300 mm) občanům za cenu
2,- Kč/ks v maximálním množství 100 ks na č.p.
147/16 Rada obce projednala průběh inventarizace.
148/16 Rada obce schvaluje záměr obce prodat část pozemku (250 m2) par.č. 381/2 v k.ú.
Slatinice na Hané za nejnižší cenu 100,- Kč za m2 pozemku. Dále pověřuje vedení obce
zveřejněním záměru.
149/16 Rada projednala a schválila žádost o finanční podporu/dar na opravy kostela
Nanebvzetí Panny Marie ve Slatinicích (elektroinstalace) ŘKF Slatinice ve výši 200 tisíc Kč.
Rada pověřuje vedení obce sepsáním smlouvy, podpisem a vyřízením všech náležitostí.
150/16 Rada projednala žádost o finanční podporu kostela (elektroinstalace) ve výši 200 tisíc
Kč.
151/16 Rada projednala a schválila žádost o finanční podporu ve výši 2500 Kč pro Charitu
Olomouc, která v naší obce provozuje pečovatelskou službu. Dále rada pověřuje vedení
podpisem smlouvy a vyřízením.
152/16 Rada projednala žádost o vyjádření na akci Slatinice Průmyslová zóna SMP
(Elektromontáže spol.s.r.o.) a pověřila vedení obce vyřízením.
153/16 Rada obce požádala starostu o zveřejnění článku ve Zpravodaji k objasnění
financování farnosti Slatinice v souvislosti s opravami kostela.
154/16 Rada projednala návrh pí. Jany Stachové na předláždění hřbitova.
155/16 Rada schválila smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí a Českou telekomunikační
infarstrukturou a pověřila místostarostu pana Havlíčka podpisem.
Přijaté usnesení 145/16 až 155/16 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracoval: Mgr. Zdeňka Ševčíková
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

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

