Program 6. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 16.4. 2015
v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Lubomír Vymazal
Stanislav Havlíček, Jana Stachová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozpočtové opatření č.4/2015
Podélné stání – spolufinancování
SPES o.s. – žádost o příspěvek
Dotace a investice
Odkup pozemku
Diskuse, různé

Průběh jednání, program:
1. Rozpočtové opatření č.2/2015
Rada obce projednala a schválila Rozpočtové opatření č.4/2015, viz příloha.
2. Podélné stání – spolufinancování
Rada obce schválila příspěvek občanů ve výši 500 Kč za m2 žuly potřebné k vydláždění
vjezdu. Obecní úřad zajistí příslušné práce.
3. SPES o.s. – žádost o příspěvek
Občanské sdružení SPES o.s. požádalo Obec Slatinice o poskytnutí finanční podpory ve výši
35 000 Kč na úpravu a oplocení pozemků v lokalitě kolem fary a přilehlých objektů parc. č.
53/1, 53/2, 53/3, 53/8, 40/1, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Slatinice u
Olomouce.
Rada obce projednala žádost a schválila finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč s podmínkou,
že zahrada musí i nadále sloužit veřejnosti.
4. Dotace a investice
Starosta obce informoval Radu o probíhajících projektem, o pracích v MŠ Slatinice, dále o
dotaci na okna a zateplení ZŠ, projekt Náves, Bioodpad, koryto potoka Deštná Lípy, sociální
zařízení hřiště Lípy, oddělení školky a další.

5.Odkup pozemku
Starosta obce informoval Radu o žádosti p. Viktora Vybírala (Lázně Slatinice) týkající se
odkupu pozemku parc. Č. 350 /11 u LD Balnea. Rada obce projednala záměr prodeje
pozemku z důvodu rozšíření parkovacího místa u informačního centra. Nutno přepracovat
geometrický plán a předat Radě k opětovnému projednání (musí být zachován přístup do
prostor „farské“ zahrady).
6, Diskuse, různé
6.1. Rada obce projednala záměr odkoupení pozemku od ZD Senice na Hané za
účelem vybudování cyklostezky ve směru Lutín – Slatinice.
6.2. Starosta informoval Radu o žádosti pana Doc. Sobka o vybudování zpevněné
plochy před cukrárnou u Veterána ve Slatinicích. Rada pověřila starostu
sjednáním smlouvy a fakturací nákladů.
6.3. Starosta informoval Radu o žádosti vedoucí České Pošty Slatinice o zavření
Pošty ve dnech 1.7. – 10.7. 2015 z důvodu řádné dovolené. Rada pověřila vedení
obce prověřením zda by nemohlo dojít k zástupu.
6.4. Starosta informoval Radu o žádosti paní Dany Jahnové a paní Vladimíry Hrubé
kvůli změně pracovní doby v období jarních a letních měsíců, a to následovně:
úřední dny se nemění (po, st – 7.00.- 17.00 hod), úterý, čtvrtek 6.00 – 14.30
hod., pátek 6.00 – 11.hod. Rada obce tuto žádost schválila.
6.5. Starosta informoval Radu o připojení na stávající kabelové vedení u zahrady p.
Hubáčka z důvodu stavby rodinného domu na parc. č. 63/2(firma Elpremont)
6.6. Rada obce projednala záměr odkupu pozemku z důvodu budování cyklostezky
na trase Slatinice – Luběnice.
6.7. Rada obce scválila smlouvu o dodávce právního systému CODEXIS.

Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
60/6 Rozpočtové opatření č.2/2015
Rada obce projednala a schválila Rozpočtové opatření č.4/2015, viz příloha.
61/6 Podélné stání – spolufinancování
Rada obce schválila příspěvek občanů ve výši 500 Kč za m2 žuly potřebné k vydláždění
vjezdu.
62/6 SPES o.s. – žádost o příspěvek
Rada obce projednala žádost a schválila finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč s podmínkou,
že zahrada musí i nadále sloužit veřejnosti.
63/6 Žádost o odkup pozemku
Rada obce projednala záměr prodeje pozemku z důvodu rozšíření parkovacího místa u
informačního centra (LD Balnea).
64/6 Odkup pozemku
Rada obce projednala záměr odkoupení pozemku od ZD Senice na Hané za účelem
vybudování cyklostezky ve směru Lutín – Slatinice.

65/6 Vybudování předzahrádky
Starosta informoval Radu o žádosti pana Doc. Sobka o vybudování zpevněné plochy před
cukrárnou u Veterána ve Slatinicích. Rada pověřila starostu sjednáním smlouvy a fakturací
nákladů.
66/6 Žádost o uzavření pošty
Starosta informoval Radu o žádosti vedoucí České Pošty Slatinice o zavření Pošty ve dnech
1.7. – 10.7. 2015 z důvodu řádné dovolené. Rada pověřila vedení obce prověřením zda by
nemohlo dojít k zástupu.
67/6 Žádost o změnu pracovní doby
Rada obce schválila žádost paní Dany Jahnové a paní Vladimíry Hrubé o změnu pracovní
doby po dobu jarních a letních měsíců (viz výše), úřední dny zůstávají beze změny.
68/6 Přípojka - p. Hubáček
Starosta informoval Radu o žádosti o připojení na stávající kabelové vedení u zahrady p.
Hubáčka.
69/6 Odkup pozemku
Rada obce projednala záměr odkupu pozemku z důvodu budování cyklostezky na trase
Slatinice – Luběnice.
70/6 Právní systém Codexis
Rada obce schválila smlouvu o dodávce právního systému CODEXIS.
Přijaté usnesení 60/6 až 70/6 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracovala: Mgr. Zdeňka Ševčíková
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

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

