30. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 19.1. 2017
v 16:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Stanislav Havlíček, Mgr. Zdeňka Ševčíková,
Jana Stachová
Program:
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Povolení z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2016/2017
Investiční a dotační akce
Smlouva o právo provést stavbu mezi obcí Slatinice a Miroslavem Michálkem a
Barborou Pospíšilovou
5. Žádost pí Vlasty Richterové o ukončení nájmu v Domu služeb
6. Studie firmy Horinvest k výstavbě u hřiště
7. Správa jednatele/místostarosty Stanislava Havlíčka o předání vodovodů a
kanalizací k 31.12.2016 od společnosti Arko technology a.s. a informace o
haváriích na vodovodu
8. Žádosti o změnu územního plánu
9. Žádost pana Janečky o opravu části vozovky
10. Revitalizace, zpevnění polních cest k.ú. Slatinice na Hané v majetku obce
1.
2.
3.
4.

Průběh jednání:
1, Rada obce Slatinice projednala a následně schválila rozpočtové opatření č. 1/2017
2, Rada projednala a následně schválila vyjímku z nejnižšího počtu žáků pro školní rok
2016/2017
3, Vedení obce informovalo radu obce o dotačních a ivestičních projektech:
- nová přírodovědná a jazyková učebna s výtahem a sociálním zařízením v 1. Patře
budovy 2. Stupně základní školy
- protipovodňová ochrana obce Slatinice – bezdrátový rozhlas a varovný systém,
- cyklostezka Slatinice – Lutín, probíhají přípravy akce
- oprava toku Deštná v místní části Lípy – jednáme s Povodím Moravy
4, Rada projednala a následně schválila Smlouvu o právo provést stavbu mezi obcí Slatinice a
Miroslavem Michálkem a Barborou Pospíšilovou a pověřila starostu obce podpisem
5, Rada projednala žádost pí Vlasty Richterové o ukončení nájmu v Domu služeb, Slatinice
a pověřuje starostu obce vyměřit nájemné a náklady na služby paní Richterové k datu podání
výpovědi nájemní smlouvy na Domu služeb, a to ke dni 22.9. 2016.

6, Rada obce projednala studii firmy HORINVEST k výstavbě u hřiště
7, Místostarosta Miroslav Havlíček informoval radu obce o problémech při předání vodovodu
a kanalizací k 31.12.2016 od firmy Arko technology. Dále informoval o havárii na vodovodu
na Nádražní ulici a u lázní a o jejich okamžitém odstranění.
8, Rada obce projednala žádosti o změny územního plánu obce Slatinice a předá je
pořizovateli.
9, Rada obce projednala žádost pana Janečky a pověřuje pana starostu jednáním s SSOK
10, Rada obce projednala velmi špatný stav našich polních cest a doporučila jejich postupné
zpevnění, opravu a uvedení do řádného stavu.

Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
286/30 Rada obce Slatinice projednala a následně schválila rozpočtové opatření č. 1/2017
287/30 Rada projednala a následně schválila vyjímku z nejnižšího počtu žáků pro školní rok
2016/2017
288/30 Vedení obce informovalo radu obce o dotačních a ivestičních projektech:
- nová přírodovědná a jazyková učebna s výtahem a sociálním zařízením v 1. Patře
budovy 2. Stupně základní školy
- protipovodňová ochrana obce Slatinice – bezdrátový rozhlas a varovný systém,
- cyklostezka Slatinice – Lutín, probíhají přípravy akce
- oprava toku Deštná v místní části Lípy – jednáme s Povodím Moravy
289/30 Rada projednala a následně schválila Smlouvu o právo provést stavbu mezi obcí
Slatinice a Miroslavem Michálkem a Barborou Pospíšilovou a pověřila starostu obce podpisem
290/30 Rada projednala žádost pí Vlasty Richterové o ukončení nájmu v Domu služeb,
Slatinice
a pověřuje starostu obce vyměřit nájemné a náklady na služby paní Richterové k datu podání
výpovědi nájemní smlouvy na Domu služeb, a to ke dni 22.9. 2016.
291/30 Rada obce projednala studii firmy HORINVEST k výstavbě u hřiště
292/30 Místostarosta Miroslav Havlíček informoval radu obce o problémech při předání
vodovodu a kanalizací k 31.12.2016 od firmy Arko technology. Dále informoval o havárii na
vodovodu na Nádražní ulici a u lázní a o jejich okamžitém odstranění.
293/30 Rada obce projednala žádosti o změny územního plánu obce Slatinice a předá je
pořizovateli.

294/30 Rada obce projednala žádost pana Janečky a pověřuje pana starostu jednáním s SSOK
295/30 Rada obce projednala velmi špatný stav našich polních cest a doporučila jejich
postupné zpevnění, opravu a uvedení do řádného stavu.

Přijatá usnesení 286/30 až 295/30 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracovala: Mgr. Zdeňka Ševčíková
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

místostarosta obce
Stanislav Havlíček

…………………………………

