USNESENÍ z 12. zasedání RADY OBCE SLATINICE
konané 5.9. 2011 na OÚ ve Slatinicích
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
Rozhodnutí Rady obce:
146/12 Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 5 (viz příloha)
147/12 Rada obce schválila konání zábavy na hřišti dne 9.9. 2011 od 20.00 hod. do 2.00 hod.
Úkoly a doporučení Rady obce:
148/12 Pí D. Jahnová seznámila Radu obce Slatinice s hospodařením obce k 31.8. 2011.
149/12 Rada obce projednala nutnost vytvoření rozpočového výhledu na dobu volebního
období 2010 – 2014.
150/12 Rada obce projednala organizaci průběhu inventarizace do října 2011.
151/12 Rada obce projednala přípravy odpisování, vypracování odpisového plánu,
směrnice, kategorizace majetku, stanovení osob, způsobu zpracování.
152/12 Rada obce projednala nabídku Ing. Františka Navrátila - energetického analytika
(sleva plynu). Starosta obce pověřil O. Mikmeka k ověření informací týkajících se revizí
komínů.
153/12 Rada obce projednala žádost p. Richterové – pedikúra, Dům služeb o snížení
nákladů za energie ve vyúčtování za rok 2011 z důvodu pobytu cca 5-6 týdnů v lázních.
154/12 O. Mikmek informoval Radu obce o nutnosti zřízení spisovny na OÚ Slatinice.
155/12 Rada obce projednala listopadové volby do Školské rady – vedení obce pověřilo
zástupováním obce ve ŠR O. Mikmeka, druhý zástupce obce je v jednání.
156/12 O. Mikmek informoval Radu obce o budoucím jednání s obyvateli bytového domu u
hřiště, nutno projednat průběh a způsob financování oprav bytového domu.
157/12 Rada obce byla informována o žádosti - vyjádření k protihlukovému valu (směrem
od hřbitova na Lípy) MUDr. Gwozdziewicze, Ph.D.

158/12 Starosta obce informoval Radu obce o žádosti - vyjádření k objízdné trase při úplné
uzavírce silnice III / 44926 a silnice II/449 (realizace stavby Vodohosp. ingrastruktury
Čelechovice na Hané, místní část Kaple – 2. etapa)

Přijatá usnesení schválilo všech pět přítomných členů Rady obce Slatinice.

Přijatá usnesení (146/12 až 158/12) schválilo všech pět přítomných členů Rady obce Slatinice.

Zápis vypracovala: Zdeňka Braunerová

starosta obce
Jiří Ambros

místostarosta obce
……………………………………

opis vypracoval: Ondřej Mikmek, v.r.

Bc. Ondřej Mikmek

…………………………………

Rozpočtové opatření Obce Slatinice
č. 5
schválené dne 5.9.2011 Radou obce usnesením číslo 146/12

Příjmy:
1)
2)
3)
4)

Navýšení příjmů na pol. 4134 o částku 280.032,80,- Kč. Jedná se o převody mezi rozpočtovými účty.
Navýšení příjmů na základě obdržení dotace z Úřadu práce na VPP o částku 7.000,- Kč
Navýšení příjmů § 6171 za prodej zboží o částku 1.592,- Kč
Navýšení příjmů § 3612;3613;3632 tj. bytové a nebytové hospodářství a pohřebnictví o částku 10.062,- Kč

Výdaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Navýšení výdajů na pol. 5345 o částku 280.032,80 . Jedná se o převody mezi rozpočtovými účty.
Navýšení výdajů na § 3639 na základě obdržené dotace z Úřadu práce na VPP a vlastních zdrojů v celkové
výši 18.842,- Kč
Změna u § 3330 činnosti církví z položky 6323 na položku 5223 neinvestiční transfery ve výši schváleného
rozpočtu tj. 50.000,- Kč
Navýšení výdajů na § 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací o 26.210,- Kč
Snížení výdajů na § 3419 tělovýchovná činnost o částku 90.468,- Kč
Navýšení výdajů na § 3613 nebytové hospodářství o částku 6.500,- Kč
Navýšení výdajů na § 3745 zeleň o částku 35.967,34 Kč
Snížení výdajů na § 6112 zastupitelstva obcí o částku 160.060,- Kč z důvodu rozpočtování vyšší částky na
odstupné
Snížení výdajů na § 6171 činnost místní správy o částku 41.051,34 Kč z důvodu rozpočtování vyšší částky
na odstupné

Financování:
1. Navýšení pol. 8114 o částku 222.714,- Kč na 2. splátku úvěru ČSOB na rekonstrukci ČOV

Příjmy celkem:

298.686,80

Výdaje celkem:

75.972,80

Financování:

222.714,-

