USNESENÍ z 14. zasedání RADY OBCE SLATINICE
konané 29.9. 2011 na OÚ ve Slatinicích
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
Rozhodnutí Rady obce:
160/14 Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 6 (viz příloha)
161/14 Rada obce určuje do výběrové komise na TDI a BOZP na akci Rekonstrukce vodojemu a
vodního zdroje pana J. Ambrose, S. Havlíčka a O. Mikmeka
Úkoly a doporučení Rady obce:
162/14 Rada obce pověřila starostu obce k jednání s p. Škrabalem o odkoupení pozemku obcí
Slatinice.
163/14 Rada byla informována vedením obce o odvodnění obecní komunikace parc. č. 797 v kat.
úz. Slatinice na Hané (cesta k "Luthosu").
164/14 Rada obce byla informována vedením obce o rekonstrukci vodojemu a vodního zdroje ve
Slatinicích.
165/14 Rada obce byla vedením obce informována o přesunu regulační stanice plynu v prostoru
bývalého JZD Slatinice u hřiště.
166/14 Rada obce byla vedením obce informována o průběhu realizace projektu Skateparku
Slatinice.
167/14 Rada obce pověřila starostu obce k podepsání dodatku k pojistné smlouvě
č. 8040468510.
168/14 Rada obce byla informována o schválení záměru směny pozemků parc.č. 850/3 za část
pozemku parc.č. 854 s přiděleným parc. č. 850/2b.
169/14 Vedení obce informovalo radu obce o pozemku "Biocentra", který je stále ve vlastnictví
JZD.
170/14 Vedení obce informovalo radu obce o trvalém dopravním značení v obci Slatinice a Lípy.

Přijatá usnesení schválilo všech pět přítomných členů Rady obce Slatinice.

Přijatá usnesení (160/14 až 170/14) schválilo všech pět přítomných členů Rady obce Slatinice.

Zápis vypracovala: Zdeňka Braunerová

starosta obce

místostarosta obce

Jiří Ambros ……………………………………

Ondřej Mikmek …………………………………

opis vypracoval: Ondřej Mikmek, v.r.

Rozpočtové opatření Obce Slatinice
č. 6

schválené dne 29.9.2011 Radou obce usnesením číslo 160/14

Příjmy:
1) Navýšení příjmů na pol. 4134 o částku 280.032,80 Kč. Jedná se o převody mezi rozpočtovými účty.
2) Navýšení příjmů na základě obdržení dotace z Úřadu práce na VPP o částku 7.000,- Kč
3) Navýšení příjmů na základě obdržení neinvestičního příspěvku z KUOK na opravu přenosných zásahových
prostředků pro hasiče ve výši 15.000,- Kč
4) Navýšení příjmů na základě plnění rozpočtu na pol. 1344;1347;1351;1361 o částku 9.450,- Kč (poplatek ze
vstupného, z automatů, správní poplatky)
5) Navýšení příjmů na základě plnění rozpočtu na § 3725/2324 za třídění odpadů o částku 6.980,- Kč

Výdaje:
1.
2.
3.
4.
5.

Navýšení výdajů na pol. 5345 o částku 280.032,80 Kč. Jedná se o převody mezi rozpočtovými účty.
Navýšení výdajů na § 3639 na základě obdržené dotace z Úřadu práce na VPP o částku 7.000,- Kč.
Navýšení výdajů § 5512 na základě obdržení neinvestičního příspěvku z KUOK na opravu přenosných
zásahových prostředků pro hasiče ve výši 15.000,- Kč
Navýšení výdajů na § 1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství o částku 60.000,- Kč za zpracování
lesního auditu.
Snížení výdajů na §2219 odvodnění polní cesty o částku rozdílu mezi příjmy a výdaji ve výši 43.570,-Kč

Příjmy celkem:

318.462,80 Kč

Výdaje celkem: 318.462,80 Kč

