27. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 26.10. 2016
v 16:00 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Stanislav Havlíček, Mgr. Zdeňka Ševčíková,
Jana Stachová
Program:
1, Rozpočtové opatření č.7
2, Plán inventur
3, Vyhláška o dodržování nočního klidu
4, Změna územního plánu č.1 /2016
5, Příprava rozpočtu na rok 2017
6, Vodovod a kanalizace v obci
7, Probíhající rekonstrukce, projekty
8, Cyklostezka
9, Odkoupení pozemku obcí od p. Zaorala v Lípách
10, Nový rozhlas
11, Možnost zhotovení akustické izolace v podsálí sokolovny.
12, Možnost pojištění zastupitelů do 1 mil. Kč.
13, Žádost o změnu ÚP (Zukalovi)
14, Žádost o přemístění vjezdu na hlavní ulici (J. Král).
15, Žádost o vytvoření trasy pro horská kola.
16, Smlouva o poskytnutí právních služeb Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové
17, Vyjádření se k žádosti o stanovisko – pronájem inženýrské sítě obchodní společností
založené obcí a otázka střetu zájmů.
18, Dary a finanční podpory pro neziskové organizace a charity
Průběh jednání, program:
1, Rada projednala a schválila Rozpočtové opatření č.7
2, Rada schválila harmonogram prací spojených s přípravou fyzických inventarizací k 31.12.
2016, plán inventur včetně jmenování inventarizačních komisí.
3, Vedení obce informovalo členy rady o Vyhlášce o dodržování nočního klidu.
4, Rada projednala změnu ÚP č. 1/2016 (poldr, obchvaty, Lípy – OV, lázně, a další)
5, Rada obce projednala přípravu rozpočtu na rok 2017.
6, Rada obce projednala přípravu správy vodovodu a kanalizace v obci (příjem zaměstnanců,
spolupráce s VAK Prostějov), od ledna 2017.
7, Vedení obce informovalo členy rady o probíhající rekonstrukci a dokončovacích pracích v

ZŠ, dále o realizaci úprav v Lípách (ulice u potoka, hygienické zařízení na hřišti, prostory
Licht. dvora)
8, Vedení informovalo radu o průběhu realizace cyklostezky Slatinice – Lutín.
9, Rada obce projednala návrh smlouvy na odkoupení pozemku pana Zaorala v Lípách a
doporučuje k projednání na zastupitelstvo.
10, Vedení informovalo radu o přípravě žádosti o dotaci na nový rozhlas.
11,Vedení informovalo radu o možnosti pořízení akustické izolace v podsálí sokolovny v
hodnotě cca 80 tisíc bez DPH.
12, Vedení informovalo radu o možnosti pojištění zastupitelů do 1 mil. Kč.
13, Vedení informovalo radu o žádosti o změnu ÚP (Zukalovi).
14, Rada projednala žádost pana J. Krále o přemístění vjezdu na hlavní ulici.
15, Rada projednala žádost o vybudování trasy pro horská kola a předá ji k posouzení Ing. P.
Tomečkovi.
16, Rada obce projednala a schválila smlouvu o poskytnutí právních služeb obci Mgr. Jany
Zwyrtek Hamplové týkající se bytového domu.
17, Vedení obce informovalo radu o vyjádření se k žádosti o stanovisko Ministerstva vnitra
ČR ve věci - pronájem inženýrské sítě obchodní společností založené obcí a otázka střetu
zájmů.
18, Rada obce Slatinice schvaluje poskytnutí darů pro Charitu Olomouc – HOSPIC NA
SVATÉM KOPEČKU ve výši 5000,- Kč, DZR Bílsko o.p.s. (Domov se zvláštním režimem
Bílsko) ve výši 2500,- Kč a Charitu Těšetice pečovatelskou službu ve výši 5000,- Kč a
pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka vyřízením.
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
248/27 Rada projednala a schválila Rozpočtové opatření č.7
249/27 Rada schválila harmonogram prací spojených s přípravou fyzických
inventarizací k 31.12. 2016, dále plán inventur včetně jmenování inventarizačních
komisí.
250/27 Vedení obce informovalo členy rady o Vyhlášce o dodržování nočního klidu.
251/27 Rada projednala změnu ÚP č. 1/2016.
252/27 Rada obce projednala přípravu rozpočtu na rok 2017.
253/27 Rada obce projednala přípravu správy vodovodu a kanalizace v obci.
254/27 Vedení obce informovalo radu o probíhajících pracích v Lípách a ve Slatinicích.
255/27 Vedení informovalo radu o průběhu realizace cyklostezky Slatinice – Lutín.
256/27 Rada obce projednala návrh smlouvy na odkoupení pozemku pana Zaorala v
Lípách a doporučuje k projednání na zastupitelstvo.
257/27 Vedení informovalo radu o přípravě žádosti o dotaci na nový rozhlas.
258/27 Vedení informovalo radu o možnosti pořízení akustické izolace v podsálí
sokolovny.
259/27 Vedení informovalo radu o možnosti pojištění zastupitelů do 1 mil. Kč.
260/27 Rada projednala žádost o změnu ÚP (Zukalovi).
261/27 Rada projednala žádost pana J. Krále o přemístění vjezdu na hlavní ulici.
262/27 Rada projednala žádost o vybudování trasy pro horská kola a předá ji k
posouzení Ing. P. Tomečkovi.
263/27 Rada obce projednala a schválila smlouvu o poskytnutí právních služeb Mgr.
Jany Zwyrtek Hamplové obci týkající se bytového domu.
264/27 Vedení obce informovalo radu o vyjádření stanoviska Ministerstvem vnitra ve
věci - pronájem inženýrské sítě obchodní společností založené obcí a otázka střetu

zájmů.
265/27 Rada obce Slatinice schvaluje poskytnutí darů pro Charitu Olomouc – HOSPIC
NA SVATÉM KOPEČKU ve výši 5000,- Kč, DZR Bílsko o.p.s. (Domov se zvláštním
režimem Bílsko) ve výši 2500,- Kč a Charitu Těšetice pečovatelskou službu ve výši 5000,Kč a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka vyřízením.

Přijatá usnesení 242/27 až 265/27 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracovala: Mgr. Zdeňka Ševčíková
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

místostarosta obce
Stanislav Havlíček

…………………………………

