33. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 27.4. 2017
v 16:00 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Stanislav Havlíček, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Jana
Stachová
Program:
1) Rozpočtové opatření
2) Projednání zábav na hřišti sezóna 2017
3) Žádost o poskytnutí dotace Centrum Dominika Kokory p.o.
4) Cyklostezka Slatinice – Lutín
5) Rekonstrukce, dostvba MŠ Slatinice
6) Aukce Energií
7) Žádost o zřízení místa zpětného odběru
8) Žádost Lázně Slatinice a.s. – parkování Balnea
9) Žádost o dotaci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR
10) SML o právu provést stavbu – Slatinice lokalita za Dvorcem, obecní pozemky
11) Záměry pronajmout předzahrádky restauračním zařízením
12) Diskuse, různé
Průběh jednání:
1, Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 3/2017
2, Rada projednala žádost paní Macháčkové o schválení termínů zábav na hřišti Slatinice
(20.5.,17.6.,29.7.,12.8., 2.9.) a schválila všechny termíny.
3, Rada projednala žádost o poskytnutí finanční podpory pro zajištění sociálních služeb pro
paní Věru Reifovou, rada schválila příspěvek 6000 Kč a pověřuje starostu vyřízením žádosti
4, Rada byla informována o průběhu realizace stezky Slatinice – Lutín a opravách polních
cest.
5, Rada bere na vědoví zprávu o dotaci na dostavbu na rekonstrukci MŠ Slatinice
6, Rada projednala aukci energií a pověřuje starostu k dalšímu jednání
7, Rada projednala žádost o zřízení místa zpětného odběru Rema batery.
8, Rada obce projednala a schvaluje žádost o zbudování 5 parkovacích míst - 70 m2, a
pověřuje starostu obce vyřízením.
9, Rada projednala žádost a schválila příspěvek 2000 Kč asociace rodičů a přátel zdravotně

postižených dětí ČR a pověřuje starostu podpisem.
10, Rada projednala a schválila smlouvu o právu provést stavbu infrastruktury pro obecní
pozemky v lokalitě Za Dvorcem a pověřila starostu podpisem.
11, Rada obce Slatinice schvaluje záměry obce Slatinice pronajmout části pozemků k využití
pro účel „předzahrádek u restauračních, kavárenských, hospodských“ zařízení.
- Část pozemku p.č. 763/17 před domem č.p. 3 v k.ú. Slatinice na Hané
- Část pozemku p.č. 763/17 před domem č.p. 5 v k.ú. Slatinice na Hané
- Část pozemku p.č. 763/17 před domem č.p. 80 v k.ú. Slatinice na Hané
- Část pozemku p.č. 761/5 před pozemkem p.č. 20 v k.ú. Slatinice na Hané
12, Rada bere na vědomí informaci o podepsání smlouvy o koupi pozemku v průmyslové
zóně.
Rada bere na vědomí informaci o změně obvodního lékaře v obci Slatinice od 1.7. 2017.
Rada bere na vědomí informaci o vytvoření sběrného místa v obci Lípy, smlouva s panem ing.
Jaromírem Zaoralem byla schválena na ZO dne 14.12. 2016.

Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
315/33 Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 3/2017
316/33 Rada projednala žádost paní Macháčkové o schválení termínů zábav na hřišti Slatinice
(20.5.,17.6.,29.7.,12.8., 2.9.) a schválila všechny termíny.
317/33 Rada projednala žádost o poskytnutí finanční podpory pro zajištění sociálních služeb
pro paní Věru Reifovou, rada schválila příspěvek 6000 Kč a pověřuje starostu vyřízením
žádosti
318/33 Rada byla informována o průběhu realizace stezky Slatinice – Lutín a opravách
polních cest.
319/33 Rada bere na vědoví zprávu o dotaci na dostavbu na rekonstrukci MŠ Slatinice
320/33 Rada projednala aukci energií a pověřuje starostu k dalšímu jednání
321/33 Rada projednala žádost o zřízení místa zpětného odběru Rema batery.
322/33 Rada obce projednala a schvaluje žádost o zbudování 5 parkovacích míst - 70 m2, a
pověřuje starostu obce vyřízením.
323/33 Rada projednala žádost a schválila příspěvek 2000 Kč asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí ČR a pověřuje starostu podpisem
324/33 Rada projednala a schválila smlouvu o právu provést stavbu infrastruktury pro obecní
pozemky v lokalitě Za Dvorcem a pověřila starostu podpisem.

325/33 Rada obce Slatinice schvaluje záměry obce Slatinice pronajmout části pozemků k
využití pro účel „předzahrádek u restauračních, kavárenských, hospodských“ zařízení.
- Část pozemku p.č. 763/17 před domem č.p. 3 v k.ú. Slatinice na Hané
- Část pozemku p.č. 763/17 před domem č.p. 5 v k.ú. Slatinice na Hané
- Část pozemku p.č. 763/17 před domem č.p. 80 v k.ú. Slatinice na Hané
- Část pozemku p.č. 761/5 před pozemkem p.č. 20 v k.ú. Slatinice na Hané
326/33 Rada bere na vědomí informaci o podepsání smlouvy o koupi pozemku v průmyslové
zóně.
Rada bere na vědomí informaci o změně obvodního lékaře v obci Slatinice od 1.7. 2017.
Rada bere na vědomí informaci o vytvoření sběrného místa v obci Lípy, smlouva s panem ing.
Jaromírem Zaoralem byla schválena na ZO dne 14.12. 2016.

Přijatá usnesení 315/33 až 326/33 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracovala: Mgr. Zdeňka Ševčíková
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

místostarosta obce
Stanislav Havlíček

…………………………………

