Program 5. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 19.3. 2015
v 16:00 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Lubomír Vymazal, Stanislav Havlíček, Jana Stachová

Program:
1. Rozpočtové opatření č.3/2015
2. Schválení odpisového plánu na rok 2015
3. Rozpočtový výhled projednání
4. Dotace a investice
5. Žádost cukrárny u Veterána Slatinice
6. Žádost MUZEA KOČÁRŮ Čechy pod Kosířem
7. Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu
8. ÚP obce Slatinice doporučení pro zastupitelstvo
9. Žádost ENPRO ENERGO kupní smlouva pozemek
10. Aukce energií
11. Veřejné osvětlení, Bytový dům a dál k Nádražní Slatinice
12. Spolky a organizace, ve kterých je obec vázána
13. Diskuse, různé
Průběh jednání, program:
1. Rozpočtové opatření č.3/2015
Rada obce projednala a schválila Rozpočtové opatření č.3/2015, viz příloha.
2. Schválení odpisového plánu na rok 2015
Rada obce projednala a následně schválila odpisový plán na rok 2015.
3. Rozpočtový výhled projednání
Rada obce projednala rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018.
4. Dotace a investice
Starosta a místostarosta obce shrnuli stávající i budoucí dotace a investiční akce.
5. Žádost cukrárny u Veterána Slatinice
Rada obce Slatinice projednala žádost pana Sobka, ve které žádá o možnost úpravy
plochy předzahrádky před cukrárnou u Veterána ve Slatinicích. Rada obce Slatinice
pověřuje starostu obce vyřízením a přípravou smlouvy o budování plochy a smlouvy o
nájmu pozemku pod ní.
6. Žádost MUZEA KOČÁRŮ Čechy pod Kosířem

Rada obce projednala a schválila žádost MUZEA KOČÁRŮ v Čechách po Kosířem
zastoupeným panem Obrem o dar na zahájení sezony a jízdy kočáru obcí tzv.
Kolomazné ve výši 2 400,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
7. Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu
Rada obce projednala žádost o vyjádření k ÚS ke stavbě:
PVDSL5M_E01_M_LTIN17_OK od firmy K.V.Z. spol. s.r.o., kdy stavba řeší umítění
nové přípojky pro rozvaděč S100 jedná se o posílení telekom. služeb v obci Slatinice.
Rada obce souhlasí a pověřuje starostu vyřízením.
8. ÚP obce Slatinice doporučení pro zastupitelstvo
Rada obce Slatinice doporučuje Zastupitelstvu obce Slatinice návrh ÚP Slatinice ke
schválení a jeho dokončení.
9. Žádost ENPRO ENERGO kupní smlouva pozemek 518 v k.ú. Slat. na Hané
Rada obce Slatinice schvaluje záměr obce prodat část pozemku par.č. 645/1 rozdělnou
GP č. 696-94/2014 nově označenou 518 v k.ú. Slatinice na Hané celkově cca 6 m² a
pověřuje vedení obce vyvěšením záměru.
10. Aukce energií
Vedení obce informovalo radu obce o možnosti zapojení se do aukcí energií a dalšího
možného snížení nákladů za jejich nákup. Rada obce Slatinice pověřuje vedení obce
zajištěním zařazení do aukcí.
11. Veřejné osvětlení, bytového domu a dál k Nádražní Slatinice
Rada obce pověřuje vedení obce zadáním vypracování dokumentace k novém
veřejnému osvětlení od bytového domu a dál k Nádražní ulici včetně napojení na
Loučku.
13. Diskuse, různé
V různém rada projednávala účast obce ve spolcích a organizacích, vyjádření k novým
stavebním úpravám domům v obci a dalších.
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
51/5 Rada obce projednala a schválila Rozpočtové opatření č.3/2015, viz příloha.
52/5 Rada obce projednala a následně schválila odpisový plán na rok 2015.
53/5 Rada obce projednala rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018.
54/5 Rada obce Slatinice projednala žádost pana Sobka, ve které žádá o možnost
úpravy plochy předzahrádky před cukrárnou u Veterána ve Slatinicích. Rada obce
Slatinice pověřuje starostu obce vyřízením a přípravou smlouvy o budování plochy a
smlouvy o nájmu pozemku pod ní.
55/5 Rada obce projednala a schválila žádost MUZEA KOČÁRŮ v Čechách po
Kosířem zastoupeným panem Obrem o dar na zahájení sezony a jízdy kočáru obcí tzv.
Kolomazné ve výši 2 400,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.

56/5 Rada obce projednala žádost o vyjádření k ÚS ke stavbě:
PVDSL5M_E01_M_LTIN17_OK od firmy K.V.Z. spol. s.r.o., kdy stavba řeší umítění
nové přípojky pro rozvaděč S100 jedná se o posílení telekom. služeb v obci Slatinice.
Rada obce souhlasí a pověřuje starostu vyřízením.
57/5 Rada obce Slatinice schvaluje záměr obce prodat část pozemku par.č. 645/1
rozdělnou GP č. 696-94/2014 nově označenou 518 v k.ú. Slatinice na Hané celkově
cca 6 m² a pověřuje vedení obce vyvěšením záměru.
58/5 Vedení obce informovalo radu obce o možnosti zapojení se do aukcí energií a
dalšího možného snížení nákladů za jejich nákup. Rada obce Slatinice pověřuje vedení
obce zajištěním zařazení do aukcí.
59/5 Rada obce pověřuje vedení obce zadáním vypracování dokumentace k novém
veřejnému osvětlení od bytového domu a dál k Nádražní ulici včetně napojení na
Loučku.

Přijaté usnesení 51/5 až 59/5 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracovala: Ondřej Mikmek
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

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

