7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 28. 5. 2015
v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.
Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Lubomír Vymazal
Stanislav Havlíček, Jana Stachová

Program:
1. Rozpočtové opatření č.5/2015
2. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Slatinice dne 25. 6. 2015
3. Záměr prodeje a pronájmu pozemků
4. Projekty, dotace
5. Les - nájemné
6. Smlouvy s Elpremont, elektromontáže, s.r.o.
7. Vítání občánků
8. Konání zábav v obci, noční klid
9. Školská rada
10. Diskuse, různé

Průběh jednání, program:
1. Rozpočtové opatření č. 5/2015
Rada obce projednala a schválila Rozpočtové opatření č.5/2015.
2.Veřejné zasedání zastupitelstva obce Slatinice dne 25. 6. 2015
Rada obce projednala a schválila termín veřejného zastupitelstva obce Slatinice, a to dne 25.
června 2015.
Hlavním bodem bude seznámení s výsledky auditu, závěrečný účet za rok 2014 (plnění
rozpočtu ) ad.
3. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
Rada obce projednala a schválila
-záměr prodeje pozemku par.č. 315, v k.ú. Slatinice na Hané, celkově 76m2 za cenu 75 Kč
/m2, a pověřuje starostu vyvěšením záměru
- záměr prodeje pozemku par.č. 350/5 cca 600 m2 před Balneou Lázní Slatinice a.s. pro
parkovací využití s podmínkou ponechání prostoru pro případné zasíťování a přístup do
farské zahrady, min. za 100 Kč/m2, a pověřuje starostu vyvěšením záměru
- Rada obce projednala a schválila návrh nájemní smlouvy a záměr pronájmu předzahrádky
před cukrárnou U Veterána, tedy část pozemku par.č. 763/17 v k.ú. Slatinice na Hané výše

nájmu 100,- Kč za m2 a pověřuje vedení obce podpisem a vyřízením.
Rada obce projednala a schválila nové smlouvy o pronájmu garáží v ulici za Chajdami (1200
Kč/rok). Rada obce pověřuje vedení obce podpisem a vyřízením.
4. Projekty, dotace – informace
Starosta obce informoval radu o výsledcích schválených dotací na níže uvedené projekty:
A, Náves – nebyli jsme vybráni, přesto je nutná investice do oblasti kolem kostela (schody od
vinného sklípku i od hasičské zbrojnice jsou majetkem obce, dále ostrůvek u točny autobusu
včetně přechodu a další.)
B, Zateplení budov Základní školy Slatinice a Zefektivnění hospodaření s odpady v obci
Slatinice dotace získány bude probíhat výběrové řízení.
4.1. Dále starosta obce informoval o
- připravovaných dotacích OPŽP na vodovody, (problémová oblast především v Nádražní
ulici ),
- o připravované rekonstrukci prostranství před chatou Lumpík,
- budování zálivů na komunikaci z důvodu nutnosti parkovacích míst
Rada obce přijala dotaci na JSDH Slatinice a Lípy od Kraje v hodnotě 2x 5000 Kč (na
pneumatiky a ochranné pomůcky) od Olomouckého Kraje a pověřuje starostu vyřízením.
5. Les – nájemné, p. Svatopluk Lengál
Starosta obce informoval radu o vyúčtování nájmu lesa pro rok 2014, zpráva bude předána
finančnímu výboru ke kontrole jednotlivých položek nákladů.
6. Smlouvy o věcných břemem
Rada obce schválila uzavření smlouvy s firmou Elpremont elektromontáže, s.r.o.
č. IV-12-8010601/03,RD p. Novák, Slatinice (připojení NNk)
č. IV-12-8010891 RD, p. Hubáček, Slatinice (připojení NNk)
7. Vítání občánků
Rada obce schválila od roku 2015 poskytnutí dárkové poukázky pro narozené děti v hodnotě
500 Kč + drobné dárky, celkově v hodnotě cca 900 Kč na dítě.
8, Konání zábav v obci, noční klid
Rada obce projednala četnost zábav v obci Slatinice. Vzhledem ke stížnostem občanů
schvaluje rada obce 4 zábavy z 5 požadovaných, které se budou konat v termínech dle
pořadatele (p. Macháček), žádost o povolení zábavy je nutné podat písemně na obecní úřad
nejpozději 15 dní před dnem konání zábavy jinak nebude schválena.
Rada obce projednala nutnost dodržování nočního klidu v prostranství předzahrádek místních
restaurací, a to od 22.00hod. Pověřila vedení obce řešením situace.

9, Školská rada
Rada obce projednala účast zástupců zřizovatele na zasedání Školské rady a určuje paní
Zdeňku Ševčíkovou jako zástupce obce, dále navrhuje p. Petra Šolce nebo p. Radima
Koutného jako 2. zástupce obce a pověřuje starostu k projednání.

10, Diskuse, různé
10.1 Oprava původního sokola
Rada obce schválila renovaci původního sokola z budovy sokolovny ve
Slatinicích.
10.2 Klíčová slova na webu
Rada obce projednala a neschválila nabídku Ing. Lukáše Dědocha – Klíčová
slova www
10.3 Žádost paní Látalové a pana Dočkala
Starosta radu informoval o žádosti o odstranění závad v bytovém domě.
10.4 Žádost paní Odstrčilové
Starosta informoval o žádosti pí Odstrčilové o nebytový prostor v budově Domu
služeb. Rada pověřuje starostu projednáním.
10.5 Stížnost občanů na nedělní hluk v obci
Starosta informoval radu o stížnosti občanů, která bude předána k projednání na
Zastupitelstvo obce.
10.6 Starosta informoval radu o nabídce Letního kina v obcích, 1 projekce cca 8600
Kč.
10.7 Rada obce projednala možnosti materiálů na vybudování zastávky u školy včetně
ceny – montovaná cca 30 tisíc Kč , dřevěná cca 50 tisíc Kč.
10.8 Rada obce projednela žádost pana France o vybudování parkovacího místa za
stanovenou cenu a pověřuje starostu k vyřízení.
10.9 Rada obce projednala a schválila zakoupení stanů na kulturní akce v hodnotě cca
12 tisíc Kč/2ks s možností zapůjčení spolkům při obci Slatinice.
10.10 Pan Havlíček informoval radu o stížnosti pana Vychodila kvůli parkování na
chodníku v obci Lípy, Rada pověřuje p. Havlíčka k jednání se zúčastněnými
stranami.
10.11 Info pana místostarosty Havlíček investiční projektové akce Úprava dann
potoka, Komplexní pozemkové úpravy, Kruhový objezd na Větřáku, a dalších
projektech týkajících se jak místní části Lípy, tak Slatinic.

Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
72/7 Rada obce projednala a schválila Rozpočtové opatření č.5/2015.
73/7 Rada obce projednala a schválila termín veřejného zastupitelstva obce Slatinice, a to dne
25. června 2015.

74/7 Rada obce projednala a schválila:
-záměr prodeje pozemku par.č. 315, v k.ú. Slatinice na Hané, celkově 76m2 za cenu 75 Kč
/m2, a pověřuje starostu vyvěšením záměru
75/7 Rada obce projednala a schválila:
- záměr prodeje pozemku par.č. 350/5 cca 600 m2 před Balneou Lázní Slatinice a.s. pro
parkovací využití s podmínkou ponechání prostoru pro případné zasíťování a přístup do
farské zahrady, min. za 100 Kč/m2, a pověřuje starostu vyvěšením záměru
76/7a - Rada obce projednala a schválila návrh nájemní smlouvy a záměr pronájmu
předzahrádky před cukrárnou U Veterána, tedy část pozemku par.č. 763/17 v k.ú. Slatinice na
Hané výše nájmu 100,- Kč za m2 a pověřuje vedení obce podpisem a vyřízením.
76/7b Rada obce projednala a schválila nové smlouvy o pronájmu garáží v ulici za Chajdami
(1200 Kč/rok). Rada obce pověřuje vedení obce podpisem a vyřízením.
77/7 Starosta obce informoval radu o výsledcích schválených dotací na níže uvedené
projekty:
A, Náves – nebyli jsme vybráni, přesto je nutná investice do oblasti kolem kostela (schody od
vinného sklípku i od hasičské zbrojnice jsou majetkem obce, dále ostrůvek u točny autobusu
včetně přechodu a další.)
B, Zateplení budov Základní školy Slatinice a Zefektivnění hospodaření s odpady v obci
Slatinice dotace získány bude probíhat výběrové řízení.
Dále starosta obce informoval o
- připravovaných dotacích OPŽP na vodovody, (problémová oblast především v Nádražní
ulici ),
- o připravované rekonstrukci prostranství před chatou Lumpík,
- budování zálivů na komunikaci z důvodu nutnosti parkovacích míst
Rada obce přijala dotaci na JSDH Slatinice a Lípy od Kraje v hodnotě 2x 5000 Kč (na
pneumatiky a ochranné pomůcky) od Olomouckého Kraje a pověřuje starostu vyřízením.
a Lípy od Kraje v hodnotě 2x 5000 Kč (na pneumatiky a ochranné pomůcky)
78/7 Starosta obce informoval radu o vyúčtování nájmu lesa pro rok 2014, zpráva bude
předána finančnímu výboru ke kontrole jednotlivých položek nákladů.
79/7 Rada obce schválila uzavření smlouvy s firmou Elpremont elektromontáže, s.r.o.
č. IV-12-8010601/03,RD p. Novák, Slatinice (připojení NNk)
č. IV-12-8010891 RD, p. Hubáček, Slatinice (připojení NNk)
80/7 Rada obce schválila od roku 2015 poskytnutí dárkové poukázky pro narozené děti
v hodnotě 500 Kč + drobné dárky, celkově v hodnotě cca 900 Kč na dítě.
81/7 Rada obce projednala četnost zábav v obci Slatinice. Vzhledem ke stížnostem občanů
schvaluje rada obce 4 zábavy z 5 požadovaných, které se budou konat v termínech dle
pořadatele (p. Macháček), žádost o povolení zábavy je nutné podat písemně na obecní úřad
nejpozději 15 dní před dnem konání zábavy jinak nebude schválena.

Rada obce projednala nutnost dodržování nočního klidu v prostranství předzahrádek místních
restaurací, a to od 22.00hod. Pověřila vedení obce řešením situace.
82/7 Rada obce projednala účast zástupců zřizovatele na zasedání Školské rady a určuje paní
Zdeňku Ševčíkovou jako zástupce obce, dále navrhuje p. Petra Šolce nebo p. Radima
Koutného jako 2. zástupce obce a pověřuje starostu k projednání.
83/7 Rada obce schválila renovaci původního sokola z budovy sokolovny ve Slatinicích.
84/7 Rada obce projednala a neschválila nabídku Ing. Lukáše Dědocha – Klíčová slova www
85/7 Starosta radu informoval o žádosti o odstranění závad v bytovém domě.
86/7 Starosta informoval o žádosti pí Odstrčilové o nebytový prostor v budově Domu služeb.
Rada pověřuje starostu projednáním.
87/7 Starosta informoval radu o stížnosti občanů, která bude předána k projednání na
Zastupitelstvo obce.
88/7 Starosta informoval radu o nabídce Letního kina v obcích.
89/7 Rada obce projednala možnosti materiálů na vybudování zastávky u školy včetně ceny.
90/7 Rada obce projednal žádost pana France o vybudování parkovacího místa za stanovenou
cenu a pověřuje starostu k vyřízením.
91/7 Rada obce projednala a schválila zakoupení stanů na kulturní akce v hodnotě cca 12 tisíc
Kč/2ks s možností zapůjčení spolkům při obci Slatinice.
92/7 Pan Havlíček informoval radu o stížnosti pana Vychodila kvůli parkování na chodníku v
obci Lípy, Rada pověřuje p. Havlíčka k jednání se zúčastněnými stranami.
93/7 Pan Havlíček informoval radu o stížnosti pana Vychodila kvůli parkování na chodníku v
obci Lípy, Rada pověřuje p. Havlíčka k jednání se zúčastněnými stranami.
94/7 Info pana místostarosty Havlíček investiční projektové akce Úprava dann potoka,
Komplexní pozemkové úpravy, Kruhový objezd na Větřáku, a dalších projektech týkajících se
jak místní části Lípy, tak Slatinic.
Přijaté usnesení 72/7 až 94/7 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracovala: Mgr. Zdeňka Ševčíková
starosta obce
Ondřej Mikmek ……………………………………

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

