Program 4. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 26.2. 2015
v 16:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Lubomír Vymazal
Stanislav Havlíček, Jana Stachová

Program:
1. Rozpočtové opatření č.2/2015
2. Nájemné - sokolovna Slatinice
3. Dotace a investiční akce
4. Možnost propagace dotací a dalších akcí obce v Olomouckém deníku
5. Nádrže po rekonstrukci vodojemu – jejich další případné využití
6. Žádost o povolení k instalaci informativního dopravního značení – MALITAS s.r.o.
7. Žádost o vyjádření k novostavbě p. Hubáčka - Slatinice
8. Žádost o kácení – Slatinice p. Lukáš Holubík
9. Možnosti pojištění obce
10. Žádost o. s. SPES
11. Nabídka poradenství pana ing. Ondráška
12. Investice - sokolovna topení
13. Členské příspěvky SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST – další setrvání ve spolku
a v dalších tomuto podobných
14. Žádost pana Bohanese – zákaz stání
15. Diskuse, různé
Průběh jednání, program:
1. Rozpočtové opatření č.2/2015
Rada obce projednala a schválila Rozpočtové opatření č.2/2015, viz příloha.
2. Nájemné sokolovna Slatinice
Rada obce projednala návrh nájemného sokolovny ve Slatinicích, a to následovně:
Podsálí, patro – 3000 Kč/den
Podsálí – 1500 Kč/den
Patro- 2000 Kč/den
+ energie 150Kč/hod
Pro podnikatelský záměr:
Pouze celá sokolovna - 5000/den + energie
Spolky obce Slatinice – zdarma
Navrhnuté nájemné bude následně projednáno na Zastupitelstvu obce Slatinice.

3. Dotace a investiční akce
Starosta obce informoval o aktuálních dotačních příležitostech pro obec Slatinice.
OPŽP dává v rámci dotace možnost zlepšení vybavenosti sběrných míst a dvorů
(úprava a budování ploch, nádoby, stroje apod.) Rada projednala možnosti získání
dotace na vybavení sběrného místa v obci a pověřila starostu vyřízením všech
podkladů.
Rada obce dále projednala dostavbu MŠ, zateplení ZŠ, projekt Náves Slatinice, Lípy,
vybudování poldru, dotaci na vodovod Slatinice, přemístění kurtů z obecního dvora na
hřiště.
Rada obce dále projednala projekt „ÚPRAVA NÁVSI SLATINICE“ doporučila jeho
úpravu a zadání žádosti na ROP Střední Morava.
Rada obce Slatinice schvaluje pro projekt „ÚPRAVA NÁVSI SLATINICE“ vyčlenění
spolufinancování ve výši 30% celkových způsobilých výdajů, tj. 3 076 tis. Kč,
z rozpočtu pro rok 2015 a dále vyčlenění prostředků pro financování provozu v době
udržitelnosti (2016 – 2021) a to ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy
projektu. Celkové předpokládané náklady projektu činí 9 637 tis. Kč.
Dále Rada obce Slatinice předává schválení vyčlenění spolufinancování ve výši 30%
celkových způsobilých výdajů, tj. 3 076 tis. Kč, z rozpočtu pro rok 2015 a dále
vyčlenění prostředků pro financování provozu v době udržitelnosti (2016 – 2021) a to
ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy projektu zastupitelstvu obce
Slatinice při příštím zasedání zastupitelstva.
4. Možnost propagace dotací a dalších akcí obce v Olomouckém deníku
Starosta obce informoval členy Rady o možnosti propagace obce v Olomouckém
deníku.
5. Nádrže po rekonstrukci vodojemu – jejich další případné využití
Rada obce projednala další možné využití nádrží z vodojemu (např.v obci Lípy),
případně jejich prodej.
6. Žádost o povolení k instalaci informativního dopravního značení – MALITAS
s.r.o.
Rada obce schválila žádost o povolení k instalaci informativního dopravního značení –
MALITAS s.r.o.
7. Žádost o vyjádření k novostavbě pana Hubáčka - Slatinice
Starosta obce informoval Radu o žádosti o vyjádření k novostavbě pana Hubáčka
v obci Slatinice.
8. Žádost o kácení – Slatinice p. Lukáš Holubík
Rada obce peojednala žádost pana Holubíka o kácení modřínů v blízkosti jeho domu a
pověřila starostu řešením žádosti.

9. Možnosti pojištění obce
Rada obce projednala možnosti změny dodavatele pojištění majetku obce Slatinice.
10. Žádost o. s. SPES – rozšíření nástěnky
Rada obce schválila žádost o. s. SPES o rozšíření nástěnky u hasičské zbrojnice.
11. Nabídka právního poradenství pana ing. Ondráška
Starosta obce informoval o nabídce p. ing. Ondráška, rada nabídku neschválila.
12. Investice - sokolovna topení
Starosta obce informoval Radu o výměně radiátorů na sokolovně.
13. Členské příspěvky SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST
Rada obce schválila příspěvek do spolku Sdružení lázeňských míst a pověřila starostu
obce ke kontrole účasti a finančních příspěvcích obce Slatinice v různých dalších
spolcích (přínos pro obec apod.) a popřípadě ke zvážení setrvání obce v těchto
spolcích.
14. Žádost pana Bohanese – zákaz stání
Rada obce projednala žádost pana Bohanese o zřízení zákazu stání před jeho domem
v ulici Záhumení. Vzhledem k tomu, že se bude ulice v budooucnu upravovat, budou
zde řešena parkovací místa a celková situace průjezdnosti a bezpečnosti v této ulici,
Rada obce tuto žádost neschválila.
15. Diskuse, různé
15.1. Parkovací místa na návsi
Rada obce pověřila starostu k jednání s občany z důvodu nedostatku parkovacích míst
a bezpečného průjezdu Lázeňskou ulicí. Jedná se především o občany, kteří vlastní
vjezdy a mohou je tak využívat k parkování svých aut a zajíždění na své pozemky.
15.2 Rekonstrukce komunikace v úseku Slatinice - Olomouc
Starosta informoval Radu obce o plánované rekonstrukci komunikace v úseku
Slatinice – Olomouc, a tudíž o žádosti Kraje o vyjádření k existenci inženýrských sítí
v daném úseku.
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
35/4 Rozpočtové opatření č.2/2015
Rada obce projednala a schválila Rozpočtové opatření č.2/2015, viz příloha.
36/4 Nájemné sokolovna Slatinice
Rada obce projednala návrh nájemného sokolovny ve Slatinicích, a to následovně:
Podsálí, patro – 3000 Kč/den
Podsálí – 1500 Kč/den
Patro- 2000 Kč/den
+ energie 150Kč/hod

Pro podnikatelský záměr:
Pouze celá sokolovna - 5000/den + energie
Spolky obce Slatinice – zdarma
37/4 Dotace a investiční akce
Starosta obce informoval o aktuálních dotačních příležitostech pro obec Slatinice.
OPŽP dává v rámci dotace možnost zlepšení vybavenosti sběrných míst a dvorů
(úprava a budování ploch, nádoby, stroje apod.) Rada projednala možnosti získání
dotace na vybavení sběrného místa v obci a pověřila starostu vyřízením všech
podkladů.
Rada obce dále projednala dostavbu MŠ, zateplení ZŠ, projekt Náves Slatinice, Lípy,
vybudování poldru, dotaci na vodovod Slatinice, přemístění kurtů z obecního dvora na
hřiště.
Rada obce dále projednala projekt „ÚPRAVA NÁVSI SLATINICE“ doporučila jeho
úpravu a zadání žádosti na ROP Střední Morava.
Rada obce Slatinice schvaluje pro projekt „ÚPRAVA NÁVSI SLATINICE“ vyčlenění
spolufinancování ve výši 30% celkových způsobilých výdajů, tj. 3 076 tis. Kč,
z rozpočtu pro rok 2015 a dále vyčlenění prostředků pro financování provozu v době
udržitelnosti (2016 – 2021) a to ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy
projektu. Celkové předpokládané náklady projektu činí 9 637 tis. Kč.
Dále Rada obce Slatinice předává schválení vyčlenění spolufinancování ve výši 30%
celkových způsobilých výdajů, tj. 3 076 tis. Kč, z rozpočtu pro rok 2015 a dále
vyčlenění prostředků pro financování provozu v době udržitelnosti (2016 – 2021) a to
ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy projektu zastupitelstvu obce
Slatinice při příštím zasedání zastupitelstva.
38/4 Možnost propagace dotací a dalších akcí obce v Olomouckém deníku
Starosta obce informoval členy Rady obce o možnosti propagace obce v Olomouckém
deníku.
39/4 Nádrže po rekonstrukci vodojemu – jejich další případné využití
Rada obce projednala další možné využití nádrží z vodojemu (např. v obci Lípy),
případně jejich prodej.
40/4 Žádost o povolení k instalaci informativního dopravního značení –
MALITAS s.r.o.
Rada obce schválila žádost o povolení k instalaci informativního dopravního značení –
MALITAS s.r.o.
41/4 Žádost o vyjádření k novostavbě pana Hubáčka - Slatinice
Starosta obce informoval Radu o žádosti o vyjádření k novostavbě pana Hubáčka
v obci Slatinice.
42/4 Žádost o kácení – Slatinice p. Lukáš Holubík
Rada obce schválila žádost pana Holubíka o kácení modřínů v blízkosti jeho domu.

43/4 Možnosti pojištění obce
Rada obce projednala možnosti pojištění majetku obce Slatinice.
44/4 Žádost o. s. SPES – rozšíření nástěnky
Rada obce schválila žádost o. s. SPES o rozšíření nástěnky u hasičské zbrojnice.
45/4 Nabídka právního poradenství pana ing. Ondráška
Rada obce neschválila nabídku pana ing. Ondrášky.
46/4 Investice - sokolovna topení
Starosta obce informoval radu o výměně radiátorů na sokolovně.
47/4 Členské příspěvky SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST
Rada obce schválila příspěvek do spolku Sdružení lázeňských míst a pověřila starostu
obce ke kontrole účasti a finančních příspěvcích obce Slatinice v různých dalších
spolcích (přínos pro obec apod.) a popřípadě ke zvážení setrvání obce v těchto
spolcích.
48/4 Žádost pana Bohanese – zákaz stání
Rada obce projednala žádost pana Bohanese o zřízení zákazu stání před jeho domem
v ulici Záhumení. Rada obce tuto žádost neschválila a doporučila řešit situaci kolem
parkujících aut s jednotlivými majiteli a také vznikem nových parkovacích míst na
protější straně ulice u MŠ Slatinice.
49/4 Parkovací místa na návsi
Rada obce pověřila starostu k jednání s občany z důvodu nedostatku parkovacích
míst a bezpečného průjezdu Lázeňskou ulicí.
50/4 Rekonstrukce komunikace v úseku Slatinice - Olomouc
Starosta informoval radu obce o plánované rekonstrukci komunikace v úseku Slatinice
– Olomouc, a tudíž o žádosti Kraje o vyjádření k existenci inženýrských sítí v daném
úseku.
Přijaté usnesení 35/4 až 50/4 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracovala: Mgr. Zdeňka Ševčíková
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

místostarosta obce
Stanislav Havlíček …………………………………

