Program 21. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 14.4. 2016
v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Stanislav Havlíček, Jana Stachová, Lubomír Vymazal
Program:
1. Projektový tým DOSTAVBA MŠ SLATINICE
2. Smlouva o uzavření budoucí sml. Na zřízení VB služebnosti na akci Slatinice Prům.
Zóna SMP Net – nové NNk č. IV-12-8006056/3
3. SUBSZVB-S, a SOPPS č. EP-12-8003290/SoBS VB/1 Slatinice,
SSOK, p.o-přeložka NNk – s ČEZ Distrubuce, a.s.
4. Smlouva o zřízení VB – služebnosti, č. IV-12-8010601/VB/3,
Slatinice, RD, Novák – připojení NNk
5. Žádost o souhlas s pořádání zábav na hřišti SK Slatinice – Macháčková Blanka
6. Žádost o pronájem nebytových prostor – manželé Sigmundovi, Slatinice 378
7. Digitální prezentace hodinového stroje z věže kostela ve Slatinicích – nabídka
8. Žádost a ořez stromů v aleji u vlakového nádraží ve Slatinicích – Planičková J. Slat.
9. Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti – pojištění
obecního majetku
10. Žádost o koupi pozemku ve Slatinicích k výstavbě RD – manželé Šumberovi
11. Zlevnění publikací o obci Slatinice ze 150,- na 50,- Kč.
12. Smlouva na prováděcí dokumentaci nového vodovodu v obci Slatinice
13. Diskuse, různé
Průběh jednání, program:
1. Projektový tým DOSTAVBA MŠ SLATINICE
Rada obce Slatinice schvaluje projektový tým pro projekt: „DOSTAVBA MŠ
SLATINICE“ ve složení: Bc. Ondřej Mikmek, Stanislav Havlíček, Ing. Jan Jurníček,
Mgr. David Linhart, Dana Jahnová.
2. Smlouva o uzavření budoucí sml. Na zřízení VB služebnosti na akci Slatinice
Prům. Zóna SMP Net – nové NNk č. IV-12-8006056/Rada obce projednala a
schválila smlouvu o zřízení VB na akci Slatinice Prům. Zóna SMP Net – nové
NNk č. IV-12-8006056/3
Rada obce projednala a schválila smlouvu o uzavření budoucí sml. Na zřízení VB
služebnosti na akci Slatinice Prům. Zóna SMP Net – nové NNk č. IV-128006056/Rada obce projednala a schválila smlouvu o zřízení VB na akci Slatinice
Prům. Zóna SMP Net – nové NNk č. IV-12-8006056/3
3. SUBSZVB-S, a SOPPS č. EP-12-8003290/SoBS VB/1 Slatinice
Rada obce projednala a schválila smlouvy o budoucím zřízení VB UBSZVB-S, a
SOPPS č. EP-12-8003290/SoBS VB/1 Slatinice, SSOK, p.o-přeložka NNk – s ČEZ
Distrubuce, a.s.

4. Smlouva o zřízení VB – služebnosti, č. IV-12-8010601/VB/3,
Slatinice, RD, Novák – připojení NNk
Rada obce projednala a schválila smlouvu o zřízení VB – služebnosti, č. IV-128010601/VB/3, Slatinice, RD, Novák – připojení NNk
5. Žádost o souhlas s pořádání zábav na hřišti SK Slatinice – Macháčková Blanka
Rada obce projednala a následně schválila program pořádání zábav na hřišti SK
Slatinice na základě žádosti B. Macháčkové a to v termínech: 21.5.,11.6.,9.7.,3.9.
2016.
6. Žádost o pronájem nebytových prostor – manželé Sigmundovi, Slatinice 378
Rada obce projednala žádost manželů Sigmundových ze Slatinic o pronájem
nebytových prostor. Rada obce Slatinice schvaluje pronájem nebytových prostor v
rámci budovy OÚ Slatinice č.p. 50, o celkové výměře do 50ti m² a to v severní části
budovy OÚ se vstupem ke studni za cenu 1000,- Kč za měsíc a pověřuje starsotu obce
vypracováním smlouvy a jejím podpisem.
7. Digitální prezentace hodinového stroje z věže kostela ve Slatinicích – nabídka
Rada obce projednala nabídku pana Paličku z Líp na digitální, grafickou prezenatci
věžních hodin z místního kostela a schválila její nákup za cenu do 12 000,- Kč, dále
pověřuje starostu obce jednáním s panem Paličkou o výši ceny a způsobu úhrady.
8. Žádost a ořez stromů v aleji u vlakového nádraží ve Slatinicích – Planičková J.
Slatinice
Rada obce Slatinice projednala žádost manželů Planičkových z Nádražní ulice o
prořez Lipové aleje vedoucí k valkovému nádraží ve Slatinicích a pověřila starostu
obce vyřízením.
9. Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti – pojištění
obecního majetku
Rada obce projednala smlouvu o zprostředkování, správě pojištění a poradenské
činnosti – pojištění obecního majetku a pověřila starostu obce dalším jednáním s
pojišťovacími makléři o co nejvýhodnější podmínky pojištění pro obec.
10. Žádost o koupi pozemku ve Slatinicích k výstavbě RD – manželé Šumberovi
Rada obce Slatinice projednala žádost manželů Šumberových z Třebčína o koupi
pozmku k výstavbě v obci Slatinice.
11. Zlevnění publikací o obci Slatinice ze 150,- na 50,- Kč
Rada obce Slatinice schvaluje zlevnění publikací o obci Slatinice ze 150,- Kč za kus
na 50,- Kč za kus.
12. Smlouva na prováděcí dokumentaci nového vodovodu v obci Slatinice
Rada obce Slatinice projednala a nálsedně schálila pořízení DPS na nový vodovod v
obci Slatinice a pověřuje starostu obce dalším jednáním.
13. Diskuse, různé

Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
201/21 Rada obce Slatinice schvaluje projektový tým pro projekt: „DOSTAVBA MŠ
SLATINICE“ ve složení: Bc. Ondřej Mikmek, Stanislav Havlíček, Ing. Jan Jurníček,
Mgr. David Linhart, Dana Jahnová.
202/21 Rada obce projednala a schválila smlouvu o uzavření budoucí sml. Na zřízení
VB služebnosti na akci Slatinice Prům. Zóna SMP Net – nové NNk č. IV-128006056/Rada obce projednala a schválila smlouvu o zřízení VB na akci Slatinice
Prům. Zóna SMP Net – nové NNk č. IV-12-8006056/3
203/21 Rada obce projednala a schválila smlouvy o budoucím zřízení VB UBSZVBS, a SOPPS č. EP-12-8003290/SoBS VB/1 Slatinice, SSOK, p.o-přeložka NNk – s
ČEZ Distrubuce, a.s.
204/21 Rada obce projednala a schválila smlouvu o zřízení VB – služebnosti, č. IV-128010601/VB/3, Slatinice, RD, Novák – připojení NNk
205/21 Rada obce projednala a následně schválila program pořádání zábav na hřišti
SK Slatinice na základě žádosti B. Macháčkové a to v termínech: 21.5.,11.6.,9.7.,3.9.
2016.
206/21 Rada obce projednala žádost manželů Sigmundových ze Slatinic o pronájem
nebytových prostor. Rada obce Slatinice schvaluje pronájem nebytových prostor v
rámci budovy OÚ Slatinice č.p. 50, o celkové výměře do 50ti m² a to v severní části
budovy OÚ se vstupem ke studni za cenu 1000,- Kč za měsíc a pověřuje starsotu obce
vypracováním smlouvy a jejím podpisem.
207/21 Rada obce projednala nabídku pana Paličku z Líp na digitální, grafickou
prezenatci věžních hodin z místního kostela a schválila její nákup za cenu do 12 000,Kč, dále pověřuje starostu obce jednáním s panem Paličkou o výši ceny a způsobu
úhrady.
208/21 Rada obce Slatinice projednala žádost manželů Planičkových z Nádražní ulice
o prořez Lipové aleje vedoucí k valkovému nádraží ve Slatinicích a pověřila starostu
obce vyřízením.
209/21 Rada obce projednala smlouvu o zprostředkování, správě pojištění a
poradenské činnosti – pojištění obecního majetku a pověřila starostu obce dalším
jednáním s pojišťovacími makléři o co nejvýhodnější podmínky pojištění pro obec.
210/21 Rada obce Slatinice projednala žádost manželů Šumberových z Třebčína o
koupi pozmku k výstavbě v obci Slatinice.
211/21 Rada obce Slatinice schvaluje zlevnění publikací o obci Slatinice ze 150,- Kč
za kus na 50,- Kč za kus.
212/21 Rada obce Slatinice projednala a nálsedně schálila pořízení DPS na nový
vodovod v obci Slatinice a pověřuje starostu obce dalším jednáním.
Přijatá usnesení 201/21 – 212/21 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracoval: Ondřej Mikmek
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

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

