USNESENÍ z 4. zasedání RADY OBCE SLATINICE
konané 24. 3. 2011 na OÚ ve Slatinicích
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:

56/4 Rada schválila rozprodej palivového dřeva, které vzniklo při zkulturnění stezky K pomníku
letcům a při kácení v obci, především podmínky jeho prodeje za 900 Kč za m3.
57/4 Rada schválila smlouvu o aktualizaci programu MISYS se společností GEODES GROUP.
58/4 Rada vzala na vědomí žádost o dořešení pronájmu pozemku manželů Soldánovým a
doporučuje pronájem pozemku s omezením zatížení lokality, prodej se nedoporučuje.
59/4 Rada schválila rozpočtová opatření obce Slatinice č. 1 (viz příloha)
60/4 Rada doporučila schválení změn pozemků na zastupitelstvu a doplnění informací od p. Mgr.
M. Hladného.
61/4 Rada vzala na vědomí informace o plánované realizaci vybudování jímky deśtové vody " U
Horního kříže" směr Drahanovice.
62/4 Rada vzala na vědomí a projednala podmínky zakoupení některých příslušenství do školní
jídelny. V tomto roce se o realizaci neuvažuje.
63/4 Rada projednala návrh smlouvy od společnosti MP Projekt k projektu dvojdomů v areálu
nad hřištěm.
64/4 Rada projednala další postup v projektu PODPORA PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE a
pověřuje místostarostu p.Ondřeje Mikmeka a starostu p. Jiřího Ambrose projednání dalšího
postupu ve výše jmenovaném projektu.
65/4 Rada vzala na vědomí žádost (E. Škarpová - EL CAFFE)o využívání části chodníku a
pověřuje místostarostu p. S. Havlíčka k projednání s dopravním inspektorátem.
66/4 Rada vzala na vědomí schválení věcných darů místním spolkům a organizacím, které doloží
faktury.
67/4 Rada schválila smlouvu se společností ELEKTROCENTRUM.
68/4 Rada projednala návrh smlouvy s kominictvím Černohous. Rada doporučuje jednání o ceně
za služby a bude ještě jednat o dalších nabídkách. ZO: p. O. Mikmek.

69/4 Rada projednala další postup v jednání s nájemníky bytového domu u hřiště ve věci
posouzení celkového stavu budovy.
70/4 Rada schválila termín a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Slatinice
(úterý19.4.2011 v 18. hod. v budově OÚ Slatinice).
71/4 Rada projednala spolupráci s projektantem p. Matiášem. P. Antonín Duda se vyjádřil proti
této spolupráci.
Přijatá usnesení (56/4 až 70/4) schválilo všech 5 členů přítomných členů Rady obce Slatinice.

Přijaté usnesení 71/4 schválili 4 přítomni členové rady – Duda proti.
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