44. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 28.3. 2018
v 16:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Stanislav Havlíček, Jana Stachová, Lubomír Vymazal
Omluveni: Z. Ševčíková

Program:
1) Smlouvy o TDI a ADI pro dostavbu MŠ Slatinice
2) Schválení smlouvy se skupinou AG Flek na vystoupení během Hodových
slavností ve Slatinicích
3) Informace o novém kamerovém systému ve dvoře obce Slatinice
4) Žádost o poskytnutí dotace Centru Dominika Kokory, p.o.
5) Opětovná žádost o pronájem obecního pozemku – žadatel: Mgr. Michal
Šternberk
6) Rozpočtové opatření č. 2/2018
Průbeh jednání:
1, Rada obce Slatinice projednala a následně schválila smlouvy o TDI a ADI pro dostavbu
MŠ Slatinice a pověřila starostu obce podpisem.
2, Rada obce projednla a následně schválila smlouvu se zástupcem skupiny AG Flek pro
sobotní vystoupení během Hodových slavností obce Slatinice 2018 a pověřila starostu obce
vyřízením a podpisem smlouvy.
3, Vedení obce Slatinice informovalo radu obce Slatinice o instalaci kamer snímajících
majetek obce Slatinice.
4, Rada obce projednala a následně shcválila příspěvek Centru Dominika Kokory, p.o. ve výši
4.000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem.
5, Rada obce projednala opětovnou žádost pana Šternberka o povolení k umístění plachtového
přístřešku pro uschování motocyklu na obecním pozemku pod číslem 886/2, dále žadatel žádá
o povolení k postavení plechové garáže bez pevného základu na obecním pozemku pod čílem
142/1 nebo pozemku č. 143.
Rada obce projednala žádost a neshledala žádnou z uvedených variant jako vhodnou.
Rada obce Slatinice důrazně pokárala starostu obce SLatinice za neodeslání písemné
odpovědi na první žádost pana Šternberka a pověřuje starostu sepsáním odpovědi a zasláním
na adresu žadatele.
6, Rada obce Slatinice projednala a schválila rozpočtové opatření č.2/2018

Usnesení:
418/44 Rada obce Slatinice projednala a následně schválila smlouvy o TDI a ADI pro
dostavbu MŠ Slatinice a pověřila starostu obce podpisem.
419/44 Rada obce projednla a následně schválila smlouvu se zástupcem skupiny AG Flek pro
sobotní vystoupení během Hodových slavností obce Slatinice 2018 a pověřila starostu obce
vyřízením a podpisem smlouvy.
420/44 Vedení obce Slatinice informovalo radu obce Slatinice o instalaci kamer snímajících
majetek obce Slatinice.
421/44 Rada obce projednala a následně shcválila příspěvek Centru Dominika Kokory, p.o. ve
výši 4.000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem.
422/44 Rada obce projednala opětovnou žádost pana Šternberka o povolení k umístění
plachtového přístřešku pro uschování motocyklu na obecním pozemku pod číslem 886/2, dále
žadatel žádá o povolení k postavení plechové garáže bez pevného základu na obecním
pozemku pod čílem 142/1 nebo pozemku č. 143.
Rada obce projednala žádost a neshledala žádnou z uvedených variant jako vhodnou.
Rada obce Slatinice důrazně pokárala starostu obce SLatinice za neodeslání písemné
odpovědi na první žádost pana Šternberka a pověřuje starostu sepsáním odpovědi a zasláním
na adresu žadatele.
423/44 Rada obce Slatinice projednala a schválila rozpočtové opatření č.2/2018

Přijatá usnesení 418/44 až 423/44 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracoval: Bc. Ondřej Mikmek
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

místostarosta obce
Stanislav Havlíček

…………………………………

