USNESENÍ z 16. zasedání RADY OBCE SLATINICE
konané 3.11. 2011 na OÚ ve Slatinicích
Rozhodnutí rady, p ijatá usnesení:
Rozhodnutí Rady obce:
177/16 Rada Obce Slatinice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene a
souhlasu se z ízením stavby pro stavitele firmu VALENTA PROVA a pov ila starostu obce p.
Ji ího Ambrose podpisem smlouvy
178/16 Rada Obce Slatinice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene
týkající se plynovodu v Lípách, který vznikl p i budování sítí k nov postaveným RD na za átku
obce Lípy sm rem od Slatinic a pov uje starostu obce jejím podpisem.
179/16 Rada Obce Slatinice schvaluje Smlouva o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného
b emene . IV-12-8006746 a pov ila starostu obce p. Ji ího Ambrose podpisem smlouvy.
180/16 Rada Obce schvaluje program ve ejného zasedání zastupitelstva obce Slatinice ve zn ní:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o innosti rady
3. P evody nemovitostí
4. Rozpo tový výhled
5. Pravidla rozpo tového provizoria
6. Program rozvoje obce 2011 - 2014
7. Smlouva o úv ru s KB na akci:
„Slatinice – havarijní stav vodního zdroje a vodojemu – úpravy“
8. Pronájem obecního les
9. Bytový d m u h išt , ešení náklad na opravy
10. Diskuse, r zné
Rada Obce Slatinice dále schválila konání ve ejného zasedání zastupitelstva a to ve st edu
30. 11. 2011.
181/16 Rada Obce Slatinice schvaluje rozpo tovou zm nu .7
182/16 Rada Obce Slatinice schvaluje p ísp vek Hospici NA SVATÉM KOPE KU ve výší
2500,-K a pov uje vedení obce za azení tohoto daru do rozpo tu na rok 2012.

Úkoly a doporu ení Rady obce:
183/16 Rada Obce Slatinice pov uje starostu pana Ji ího Ambrose vy ízením odpov di panu
Bezd kovi na jeho žádost o odkoupení obecního pozemku par. . 328/2
P ijatá usnesení schválilo všech p t p ítomných len Rady obce Slatinice.

P ijatá usnesení (177/16 až 183/16) schválilo všech p t p ítomných len

Zápis vypracoval: Ond ej Mikmek

opis vypracoval: Ond ej Mikmek, v.r.

Rady obce Slatinice.

Rozpo tové opat ení Obce Slatinice
.7
schválené dne 3.11.2011 Radou obce usnesením íslo 181/16

P íjmy:
1) Navýšení p íjm na pol. 4134 o ástku 280.032,80,- K . Jedná se o p evody mezi rozpo tovými ú ty.
2) Navýšení p íjm na základ obdržení dotace z Ú adu práce na VPP o ástku 7.000,- K
3) Navýšení p íjm pol. 1344; 1346; 1347; 1361 (poplatky ze vstupného, povolení vjezdu, VHP, správní
poplatky) ve výši 18.840,- K
4) Navýšení p íjm § 2310; 3419; 3631; 3632; 6171 (vodné, sport, poh ebnictví, správa) ve výši 19.549,- K
5) Navýšení p íjm § 2310 a 2321 o ástku 70.000,- za pronájem vodohospodá ského za ízení 11+12/2011
Výdaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Navýšení výdaj na pol. 5345 o ástku 280.032,80 . Jedná se o p evody mezi rozpo tovými ú ty.
Navýšení výdaj na § 3639 na základ obdržené dotace z Ú adu práce na VPP ve výši 7.000,- K
Navýšení výdaj na § 6171 o ástku 32.184,60 na nákup nového ú etního softwaru KEO W
Navýšení výdaj na § 6399 o ástku 17.869,- odvod DPH 3. tvrtletí
Navýšení výdaj na § 3631 o ástku 35.621,40 oprava sloupu VO po dopravní nehod
Snížení výdaj na § 6171/6312 o ástku 200.000,- K (dotace p. Spurnému) bude ešeno splátkovým
kalendá em – použito v rozpo tu ve financování na splátku úv ru

Financování:
1. Navýšení pol. 8114 o ástku 222.714,- K na splátku úv ru SOB na rekonstrukci OV

P íjmy celkem:

395.421,80

Výdaje celkem:

172.707,80

Financování:

222.714,-

