28. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 23.11. 2016
v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Stanislav Havlíček, Mgr. Zdeňka Ševčíková,
Radek Heckel, Lubomír Vymazal
Program:
1. Návrh rozpočtu pro rok 2017
2. Projekty a investiční akce
3. Vodovody a kanalizace v obci Slatinice od roku 2017
4. Rozpočtové opatření č.8/2016
5. Záměr obce prodat část pozemku par.č. 351/2 v k.ú. Slatinice na Hané
6. Projekt nový rozhlas v obci Slatinice, Lípy
7. Výstavba za Nádražní ulicí
8. Přípravy souboru změn ÚP obce Slatinice č.1
9. Odkup pozemku v k.ú. Lípy – pan Zaoral
10. Roční plán finančních kontrol
11. Přípěvky charitám a sociálním službám
12. Zpravodaj obce Slatinice
13. Uctění památky padlých ve světových válkách v roce 2017
14. Hody v obci Slatinice 2017
15. Záměr obce prodat pozemek par.č. 730/3 a část pozemku par.č. 730/1 v k.ú.
Slatinice na Hané

Průběh jednání, program:
1, Rada projednala rozpočet obce pro rok 2017 a podstupuje jej Zastupitelstvu obce Slatinice
(příjmy, výdaje – lesní hospodář, cyklostezka, vodovod, opravy ZŠ, hody, příspěvky Senior
klubu aj.,letní brigádníci)
2, Rada projednala připravované projekty (nová učebna v ZŠ, sociální a bezbariérové zařízení
v ZŠ; cyklostezka Slatinice – Lutín; Lípy – komunikace, hygienické zařízení, potok – problém
vlastnictví,v jednání s Povodím Moravy; přesun regulačky; oprava plynovodu).
3, Vedení obce informovalo členy rady o zahájení převodu provozování vodovodu a
kanalizace z Arka na Služby obce Slatinice od 1.1. 2017; odběratelům budou zaslány dopisy s
novými smlouvami, kalkulace vodného a stočného – bude předloženo Zastupitelstvu obce.
4, Rada projednala a schválila rozpočtovou změnu č. 8.
5, Rada obce projednala a schválila záměr obce prodat část pozemku č.351/2 celkově 59 m2,
nejméně za cenu 75 Kč/m2 a pověřuje vedení obce vyřízením.

6, Rada obce projednala přípravu projektové dokumentace na nový bezdrátový rozhlas a
pověřuje starostu p. Mikmeka k zajištění potřebných dokumentů.
7, Vedení obce informovalo radu o stavbě bytových domů na Nádražní ulici, dále o záměru
obce prodeje pozemků v této lokalitě.
8, Rada projednala přípravu změny Územního plánu.
9, Rada projednala odkup pozemku pana Zaorala.
10, Rada obce schválila roční plán pro provádění finančních kontrol v obci Slatinice.
11, Rada obce projednala a schválila příspěvky obce na charitativní účely.
12, Vedení obce informovalo radu o přípravě prosincového Zpravodaje obce.
13, Vedení obce informovalo radu o připravované akci uctění památky padlých ve světových
válkách.
14, Rada projednala finanční a organizační zajištění hodů pro rok 2017.
15, Rada obce Slatinice schvaluje záměr obce prodat pozemek par.č. 730/3 a část pozemku
par.č. 730/1 v k.ú. Slatinice na Hané za minimální cenu 350,- Kč za m² a pověřuje vedení
obce zveřejněním.

Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
266/28 Rada projednala rozpočet obce pro rok 2017 a podstupuje jej Zastupitelstvu obce
Slatinice (příjmy, výdaje – lesní hospodář, cyklostezka, vodovod, opravy ZŠ, hody, příspěvky
Senior klubu aj.,letní brigádníci)
267/28Rada projednala připravované projekty (nová učebna v ZŠ, sociální a bezbariérové
zařízení v ZŠ; cyklostezka Slatinice – Lutín; Lípy – komunikace, hygienické zařízení, potok –
problém vlastnictví,v jednání s Povodím Moravy; přesun regulačky; oprava plynovodu).
268/28Vedení obce informovalo členy rady o zahájení převodu provozování vodovodu a
kanalizace z Arka na Služby obce Slatinice od 1.1. 2017; odběratelům budou zaslány dopisy s
novými smlouvami, kalkulace vodného a stočného – bude předloženo Zastupitelstvu obce.
269/28Rada projednala a schválila rozpočtovou změnu č. 8.
270/28Rada obce projednala a schválila záměr obce prodat část pozemku č.351/2 celkově 59
m2, nejméně za cenu 75 Kč/m2 a pověřuje vedení obce vyřízením.
271/28Rada obce projednala přípravu projektové dokumentace na nový bezdrátový rozhlas a
pověřuje starostu p. Mikmeka k zajištění potřebných dokumentů.

272/28Vedení obce informovalo radu o stavbě bytových domů na Nádražní ulici, dále o
záměru obce prodeje pozemků v této lokalitě.
273/28Rada projednala přípravu změny Územního plánu.
274/28Rada projednala odkup pozemku pana Zaorala.
275/28Rada obce schválila roční plán pro provádění finančních kontrol v obci Slatinice.
276/28Rada obce projednala a schválila příspěvky obce na charitativní účely.
277/28Vedení obce informovalo radu o přípravě prosincového Zpravodaje obce.
278/28Vedení obce informovalo radu o připravované akci uctění památky padlých ve
světových válkách.
279/28Rada projednala finanční a organizační zajištění hodů pro rok 2017.
280/28Rada obce Slatinice schvaluje záměr obce prodat pozemek par.č. 730/3 a část pozemku
par.č. 730/1 v k.ú. Slatinice na Hané za minimální cenu 350,- Kč za m² a pověřuje vedení
obce zveřejněním.

Přijatá usnesení 266/28 až 280/28 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracovala: Mgr. Zdeňka Ševčíková
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

místostarosta obce
Stanislav Havlíček

…………………………………

