Program 22. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 18.5. 2016
v 16:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Stanislav Havlíček, Mgr. Zdeňka Ševčíková,
Lubomír Vymazal, Jana Stachová (omluvena)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozpočtové opatření č.3/2016
Žádost SK Slatinice – čerpadlo
Příkazní smlouva MB Asistent – Rekonstrukce MŠ Slatinice
Žádost RWE o vyjádření REKO MS OL Slatinice – I.ETAPA
Žádost pan Hubáček, Slatinice
Informace o projektech a dotačních akcích
Diskuse různé

Průběh jednání, program:
1. Rozpočtové opatření č.3/2016
Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. 3/2016
2. Žádost SK Slatinice – čerpadlo
Rada obce projednala žádost a schválila příspěvěk ve výši 20 tisíc Kč na čerpadlo a
pověřuje vedení obce vyřízením žádosti.
3. Příkazní smlouva MB Asistent – Rekonstrukce MŠ Slatinice
Rada obce projednala příkazní smlouvu MB Assistent (žádost o dotaci, výběrové řízení)
4. Žádost RWE o vyjádření REKO MS OL Slatinice – I.ETAPA
Starosta obce informoval radu o nutnosti opravy plynovodu, vedení obce se snaží spojit
opravu s rekonstrukcí vodovodu.
5. Žádost pan Hubáček, Slatinice
Starosta seznámil radu s žádostí p. Hubáčka (problém s komunikací vedoucí kolem
domu p. Hubáčka k novému bytovému domu p. Němce). Rada obce pověřuje starostu k
vyřízení žádosti.
6. Informace o projektech a dotačních akcích
Starosta obce informoval radu o projektech a dotačních akcích: poldr – zařazení do
veřejnoprospěšných staveb, změna územního plánu; dostavba MŠ – 4 oddělení;
hygienické zařízení v Lípách z MŠMT; Náves – dokončení, opravy p. Komárkem
financovány firmou Rekos; dokončení zábradlí; fasády Hasičské zbrojnice; zaměření
budov v rámci projektu Záchrana barokního dědictví v obci Slatinice…
7. Diskuse různé
7.1. Starosta informoval radu o spolupráci s dalšími obcemi ohledně zřízení obecní
policie (5 strážníků pro smluvené obce) z důvodu špatného parkování, rychlé jízdy
v obci, neukázněných majitelů psů a dalších problémů.
7.2. Starosta informoval radu o stavu rozhledny na Kosíři, kdy z důvodu špatného
projektu došlo k celkovému posunu schodiště a řeší se celkové statické posouzení
stavu rozhledny.

7.3. Rada obce projednala termín následného veřejného zasedání Zastupitelstva obce
konaného 15.6. 2016.
7.4. Starosta obce informoval radu o dvou možných variantách provozu vodovodu v
obci:
A, provoz bude zajišťovat společnost vybraná v koncesním řízení.
B, provoz si bude zajišťovat sama obec formou s.r.o.
Provoz lze případně převést zpět na jinou společnost.
7.5. Rada předává rozhodnutí ohledně spravování vodovodu k jednání na veřejné
zasedání Zastupitelstva obce konané 15.6. 2016.
7.6. Rada obce projednala a schválila záměry obce prodat a pronjmout pozemky a
prostory:
Rada obce Slatinice schvaluje záměr obce Slatinice prodat část pozemku par.č. 381/2
Celkově do 250 m2 za cenu nejméně 100,- Kč za m2. Pověřuje vedení obce zveřejněním
záměru.
Rada obce Slatinice schvaluje záměr obce Slatinice pronajmout část pozemku par.č.
382/1 Celkově do 200 m2 za cenu nejméně 500,- Kč za rok. Pověřuje vedení obce
zveřejněním záměru.
Rada obce Slatinice schvaluje záměr obce Slatinice pronajmout nebytový prostor v
budově OÚ Slatinice č.p. 50 v jeho severní části, jako nebytový prostor celkově do 50
m2 za cenu nejméně 500,- Kč měsíčně. Pověřuje vedení obce zveřejněním záměru.

Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
213/22 Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. 3/2016.
214/22 Rada obce schválila příspěvěk ve výši 20 tisíc Kč na čerpadlo a pověřuje
vedení obce vyřízením žádosti.
215/22 Rada obce projednala a schválila příkazní smlouvu se společností BM
Asistent ohledně žádosti o dotace a pověřuje vedení obce podpisem.
216/22 Starosta obce informoval radu o nutnosti opravy plynovodu, o které
informovala společnost RWE jako majitel plynovodu v obci z důvodů nevhodného
materiálu sítě tato rekonstrukce by měla být spojena s rekonstrukcí vodovodu.
217/22 Rada obce pověřuje starostu k vyřízení žádosti p. Hubáčka.
218/22 Starosta obce informoval radu o projektech a dotačních akcích.
219/22 Starosta informoval radu o spolupráci s dalšími obcemi ohledně zřízení
obecní policie.
220/22 Starosta informoval radu o stavu rozhledny na Kosíři.
221/22 Rada obce projednala termín následného veřejného zasedání Zastupitelstva
obce konaného 15.6. 2016.
222/22 Starosta obce informoval radu o dvou možných variantách provozu
vodovodu v obci.
223/22 Rada předává rozhodnutí ohledně spravování vodovodu k jednání na
veřejné zasedání Zastupitelstva obce konaného 15.6. 2016.
224/22 Rada obce Slatinice schvaluje záměr obce Slatinice prodat část pozemku
par.č. 381/2 Celkově do 250 m2 za cenu nejméně 100,- Kč za m2. Pověřuje vedení
obce zveřejněním záměru.
225/22 Rada obce Slatinice schvaluje záměr obce Slatinice pronajmout část
pozemku par.č. 382/1 Celkově do 200 m2 za cenu nejméně 500,- Kč za rok.
Pověřuje vedení obce zveřejněním záměru.

226/22 Rada obce Slatinice schvaluje záměr obce Slatinice pronajmout nebytový
prostor v budově OÚ Slatinice č.p. 50 v jeho severní části, jako nebytový prostor
celkově do 50 m2 za cenu nejméně 500,- Kč měsíčně. Pověřuje vedení obce
zveřejněním záměru.

Přijatá usnesení 213/22 – 226/22 schválili členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracovala: Mgr. Zdeňka Ševčíková
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

místostarosta obce
Stanislav Havlíček

…………………………………

