USNESENÍ z 11. zasedání RADY OBCE SLATINICE
konané 22.8. 2011 na OÚ ve Slatinicích
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
Rozhodnutí Rady obce:
128/11 Rada obce schválila pronájem altánu v prostoru obecního dvora ve výši 500 Kč/den
včetně energií.
129/11 Rada obce schválila termín zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, a to dne 5.9. 2011
v 18.00h na OÚ Slatinice.
130/11 Rada obce schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene:
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8003010/6 (Lípy, u DTS4632, RD Vymazal
NNk)
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8004398/001 („Slatinice, Mikulík – stav.
úpravy NNk“)
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. 37436857/001 („Slatinice – TS, VN“)
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. 37426977/001 („Slatinice 5RD Spálenec“)
Rada obce pověřila starostu obce p. Jiřího Ambrose podpisem těchto smluv.
131/11
Rada obce byla seznámena se získáním dotace ve výši 6,9 milionu Kč na plánovanou
rekonstrukci vodojemu. Rada obce schvaluje zadání výběrového řízení na tuto akci. Rada
obce dále schvaluje, že obec bude při zadání zakázky postupovat podle zákona 137/2006 Sb.
,o veřejných zakázkách, podle § 2/odst.6 jako sektorový zadavatel.
Rada obce jmenuje do hodnotící komise k výběrovému řízení na akci „Slatinice – havarijní
stav stávajícího vodního zdroje a vodojemu – úpravy“ : p. P. Strouhala, p. P. Tomečka, p.
M. Sedláka, p. S. Havlíčka a p. O. Mikmeka. Jako náhradníky jmenovala: p. J. Starostu, p.
A. Dudka a pí. D. Zejdovou.

132/11 Rada obce schvaluje dotaci na Charitní pečovatelskou službu CHARITA
OLOMOUC ve výši 3000 Kč.

Úkoly a doporučení Rady obce:
133/11 Rada obce pověřila starostu J. Ambrose k naplňování vyhlášky č.1 z 1.12. 2010
týkající se zpoplatnění obecních pozemků a prostor. Občané budou upozorněni rozhlasem
poté jim bude dána lhůta na odstranění závad a teprve poté bude následovat výměr platby.
134/11 Rada obce pověřila starostu J. Ambrose k ověření odpadového hospodářství
podnikatelů v obci.
135/11 Rada obce pověřila starostu J. Ambrose k uzavřením smlouvy s kominíkem p. P.
Černohousem.
136/11 Rada obce projednala prodej předzahrádek a záměr bude předložen k projednání
Zastupitelstvu obce Slatinice.
137/11 Rada obce byla seznámena se smlouvami o zřízení věcného břemene, jedná se o
přípojky RD k el. síti ČEZu..
138/11 Rada obce projednala chybu v opisu usnesení minulé rady (chybné datum).
139/11 Rada obce projednala žádosti obyvatel bytového domu na výměnu plynových kotlů.
Velkým problémem, který nastává na byt. domě teprve po devíti letech od jeho dokončení.
Špatně nastavené smlouvy, kdy obec nemá z nájmu žádné prostředky a teď by měla
investovat velké peníze, které v podstatě na tyto opravy nemá. Ve smlouvách nebylo
pamatováno na to, aby byly prostředky na opravy. Budeme hledat cesty k řešení nastalé
situace.
140/11 Rada obce projednala „trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze
spáchání trestného činu pomluva týkající se dotazníkového šetření ohledně situace v místní
ZŠ“a rozhodla, že do vyřešení tohoto trestního oznámení nebude výsledky evaluačních
dotazníků zveřejňovat.
141/11 Rada obce byla seznámena s opětovným umístěním kontejneru na bio odpad v
prostorách ČOV Slatinice v měsíci září.
142/11 Rada obce byla informována o spuštění webových stránek v testovacím provozu.
143/11 Rada obce byla seznámena s průběhem kácení lípy u hřbitova.
144/11 Rada obce byla informována o stavu směny příjezdové cesty k hřišti v Lípách za
nově zaměřený pozemek.

145/11 Rada obce byla informována o zpracované projektové dokumentaci (viz příloha) –
Slatinice – odvedení vody z polní cesty. Dokumentace byla zaslána k vyjádření na Správu
silnic Olomouckého kraje a SŽDC. Jedná se o lokalitu směrem na Drahanovice, kde při
větších srážkách dochází vytékání vody s bahnem na silnici a do obce.

Přijatá usnesení (128/11 až 145/11) schválilo všech pět přítomných členů Rady obce Slatinice.

Zápis vypracovala: Zdeňka Braunerová

starosta obce
Jiří Ambros

místostarosta obce
……………………………………

opis vypracoval: Ondřej Mikmek, v.r.

Příloha:

Bc. Ondřej Mikmek

…………………………………

