34. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 24.5. 2017
v 16:00 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Stanislav Havlíček, Mgr. Zdeňka Ševčíková,
Program:
Rozpočtové opatření č. 4/2017
SML o zřízení věcného břemene IE-12-8008628/VB/3
Žádost p. Kvapila, Lípy – vjezd, parkování
Žádost o příspěvek Mobilnímu hospici „Nejste sami“
Homo Amicus z.s. – podpora pro rekonstrukci domu č.p.1 ve Slatinicích za
účelem vybudování sociálních bytů
6) Problémy se zásobováním pitnou vodou
7) Žádost o odkoupení pozemku u obchodu – p.č. 75/2 v k.ú. Slatinice na Hané
1)
2)
3)
4)
5)

Průbeh jednání:
1, Rada projednala a schválila Rozpočtové opatření č.4/2017
2, Rada schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene IE-12-8008628/VB/3 a pověřuje starostu
podpisem
3, Rada projednala žádost pana Kvapila a pověřuje pana místostarostu S. Havlíčka k jednání s
DIPČR, p. Sládečkem.
4, Rada schválila podporu mobilnímu hospici Nejste sami ve výši 5000 Kč a pověřuje starostu
vyřízením
5, Rada projednala žádost Homo Amicus z.s. a pověřuje starostu k jednání.
6, Rada projednala aktuální problémy s dodávkou pitné vody, Ty jsou zapříčiněny snížením
stavu hladiny pitné vody ve zdroji obce, nadměrnou spotřebou pitné vody odběrateli a
špatným stavem některých částí vodovodu ve Slatinicích. Vedení obce vydalo opatření obecné
povahy při nedostatku vody na následující 3 měsíce, kdy se zakazuje plýtvání pitnou vodou a
to hlavně napouštěním bazénů, akumulačních nádrží, zalévání zeleně a mytí automobilů.
Při nadměrném odběru vody z vodojemu dochází k odebírání až 10 litrů za vteřinu, přičemž
ze zdroje jsme schopni čerpat maximálně 3,5 l za vteřinu.
Obec má od vodoprávního úřadu schválen omezený limit čerpání pitné vody, který nesmí
přesáhnout. Nadměrným čerpáním pitné vody je ohrožena zásoba nejen podzemních vod pro
zásobování obce, ale i léčivých zdrpojů pro Lázně Slatinice. Překročením těchto limitů může
být provozovatel pokutován.
Vedení intenzivně hledá další zdroje a možnosti zásobování pitnou vodou. V současné době
připravujeme projekt na zásobování našeho vodojemu pitnou vodou z vodovodu Pomoraví.

Vedení zásobovacíhi řádu by mělo probíhat k.ú. Slatinky až k našim zdrojům. O dalších
možnostech zásobování jednáme.
Rada obce Slatinice pověřuje vedení obce Slatinice informováním občanů o nastalé situaci a
projednáním bodu na řádném zasedání zastupitelstva obce
7, Rada obce projednala Žádost o odkoupení pozemku u obchodu – p.č. 75/2 v k.ú. Slatinice
na Hané.
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
327/34 Rada projednala a schválila Rozpočtové opatření č.4/2017
328/34 Rada schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene IE-12-8008628/VB/3 a pověřuje
starostu podpisem
329/34 Rada projednala žádost pana Kvapila a pověřuje pana místostarostu S. Havlíčka k
jednání s DIPČR, p. Sládečkem.
330/34 Rada schválila podporu mobilnímu hospici Nejste sami ve výši 5000 Kč a pověřuje
starostu vyřízením
331/34 Rada projednala žádost Homo Amicus z.s. a pověřuje starostu k jednání.
332/34 Rada projednala aktuální problémy s dodávkou pitné vody, Ty jsou zapříčiněny
snížením stavu hladiny pitné vody ve zdroji obce, nadměrnou spotřebou pitné vody odběrateli
a špatným stavem některých částí vodovodu ve Slatinicích. Vedení obce vydalo opatření
obecné povahy při nedostatku vody na následující 3 měsíce, kdy se zakazuje plýtvání pitnou
vodou a to hlavně napouštěním bazénů, akumulačních nádrží, zalévání zeleně a mytí
automobilů.
Při nadměrném odběru vody z vodojemu dochází k odebírání až 10 litrů za vteřinu, přičemž
ze zdroje jsme schopni čerpat maximálně 3,5 l za vteřinu.
Obec má od vodoprávního úřadu schválen omezený limit čerpání pitné vody, který nesmí
přesáhnout. Nadměrným čerpáním pitné vody je ohrožena zásoba nejen podzemních vod pro
zásobování obce, ale i léčivých zdrpojů pro Lázně Slatinice. Překročením těchto limitů může
být provozovatel pokutován.
Vedení intenzivně hledá další zdroje a možnosti zásobování pitnou vodou. V současné době
připravujeme projekt na zásobování našeho vodojemu pitnou vodou z vodovodu Pomoraví.
Vedení zásobovacíhi řádu by mělo probíhat k.ú. Slatinky až k našim zdrojům. O dalších
možnostech zásobování jednáme.
Rada obce Slatinice pověřuje vedení obce Slatinice informováním občanů o nastalé situaci a
projednáním bodu na řádném zasedání zastupitelstva obce
333/34 Rada obce projednala Žádost o odkoupení pozemku u obchodu – p.č. 75/2 v k.ú.
Slatinice na Hané.

Přijatá usnesení 327/33 až 333/34 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracovala: Mgr. Zdeňka Ševčíková
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

místostarosta obce
Stanislav Havlíček

…………………………………

