USNESENÍ z 3. zasedání RADY OBCE SLATINICE
konané 9. 2. 2011 na OÚ ve Slatinicích
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
37/3
Rada vzala na vědomí nutnost jednání s p. Valentou o změně smlouvy o pronájmu auta
určeného pro užívání SDH Slatinice.
38/3 Rada vzala na vědomí, že je nutné, vzhledem k nesrovnalostem v zápisech z rad a
zastupitelstev v minulém volebním období, posílit kontrolu a zvýšit pravomoci kontrolního a
finančního výboru při OÚ Slatinice.
39/3 Rada vzala na vědomí výsledky jednání, které proběhlo mezi OÚ Slatinice a SK Slatinice.
40/3 Rada vzala na vědomí, že je nutné dodatečně schválit nabytí nemovitého majetku, t.j. plochy
pro odvodnění, které neprošlo zastupitelstvem minulého volebního období, které bude rojednáno
na únorovém Zastupitelstvu obce Slatinice.
41/3 Rada vzala na vědomí jednání s ŘKF ve věci opravy střechy a zanesla do rozpočtu obce
dotaci ve výši 50 000 Kč, která bude projednána na únorovém Zastupitelstvu obce Slatinice.
42/3 Rada zamítla žádost p. Hladného o koupi pozemků a nepočítá do budoucna s prodejem
žádané parcely.
43/3 Rada schvaluje zvýšení pronájmu prostor sokolovny, a to od 10.2. 2011 pro komerční účely
(plesy, taneční zábavy, diskotéky apod.), mimo spolků obce Slatinice:
 Letní sezona: hlavní sál – 1700 Kč, podsálí 800 Kč
 Topná sezona: hlavní sál – 2500 Kč, podsálí – 1000 Kč
 Ceny za pronájem prostoru na tenis, volejbal a basketbal – 200 Kč, 300 Kč s osvětlením.
44/3 Rada schválila žádost p. Planičky k uspořádání taneční zábavy v prostoru Sokolovny, a to
dne 25.2. 2011.
45/3 Rada schválila darovací smlouvu k projektu „Internetizace knihoven Olomouckého kraje“.
46/3 Rada vzala na vědomí navýšení prokazatelné ztráty za osobní dopravu na 274 200,- za rok
2011, bude projednáno na únorovém Zastupitelstvu obce Slatinice.
47/3 Rada schválila termín a program zasedání zastupitelstva obce (čtvrtek 24.2.2011 v 18. hod.
v kulturním domě v Lípách).
48/3
Rada schvaluje zřízení Komise pro životní prostředí ve složení: předseda Ing. Petr
Tomeček, členové. Jaroslav Holec, Petr Šolc, Pavel Strouhal a Ondřej Mikmek.

49/3
Rada vzala na vědomí průběh inventarizace, která bude projednána na únorovém
zastupitesltvu a bude předána k prostudování všem radním.
50/3 Rada bere na vědomí „Návrh rozpočtu obce na rok 2011“:
51/3 Rada doporučuje ZO schválit rozpočet obce v předloženém znění viz příloha.
52/3 Rada schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm fyzickým a
právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části materiálu, pokud bude schválený ZO
(do 50 tis. Kč).
53/3 Rada doporučuje ZO schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm
fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části (nad 50 tis. Kč)
54/3 Rada doporučuje schválit závazné ukazatele rozpočtu v části materiálu „Návrh rozpočtu“
55/3 Rada doporučuje ZO pověřit radu obce schvalováním rozpočtových opatření dle § 16
odstavce 3b zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (tj.především použití nových,
rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nepředvídaných výdajů, čímž se
zvýší celkový objem rozpočtu).
Přijatá usnesení schválili všichni 4 přítomni členové rady (O. Mikmek, S. Havlíček, Z. Braunerová, A. Duda).
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