USNESENÍ z 39. zasedání RADY OBCE SLATINICE
konané 9.5. 2013 na OÚ ve Slatinicích
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
Rozhodnutí Rady obce:
278/39 Rada obce Slatinice schvaluje příspěvek na pořízení nového traktorku pro
SK Slatinice ve výši 10 000,- Kč.
279/39 Rada obce bere na vědomí zprávu o probíhajících projetkech:Revitalizace
dřevin v obci Slatinice, Zateplení budov škol a školky, Vybudování posezení u hřiště
v Lípách, Pořízení zametače, Pořízení nového ÚP obce.
280/39 Rada obce Slatinice schvaluje jako vítěze výběrového řízení na dodavatele
projektu „Revitalizace dřevin v obci Slatinice“, pana Ing. Libora Tandlera s jeho
cenovou nabídkou 1 556 208,- Kč Bez DPH, a to na základě doporučení hodnotící
komise.
281/39 Rada obce Slatinice projednala a následně schválila Rozpočtovou změnu č.3.
282/39 Rada obce Slatinice se rozhodla zamítnout žádost pana Ing. Matiáše o
dořešení úhrady faktur z důvodů, že tyto nedoplatky měl dořešit s vedením minulých
volebních období.Pro toto usnesení hlasovali: Havlíček, Mgr. Ševčíková, Ing. Duda.
Proti: Ambros. Zdržel se: Mikmek.
283/39 Rada Obce Slatinice pověřuje starostu obce Slatinice vyřízením žádosti paní
Dosedělové o dořešení situace kolem obecní studny na jejím pozemku v Lípách.
284/39 Rada obce Slatinice doporučila vydání občasníku pro letošní rok, ve kterém
bude obec občany informovat o nadcházejících projektech a dění v obci.
285/39 Rada obce nedoporučuje prodej pozemku 410/3 v kat.úz. Lípy z důvodů jeho
umístění bezprostředně u obecní komunikace, kde by mohly být vedeny inž. sítě
chodník apod. Rada obce doporučuje žádost pana Stratila předložit ke zhodnocení
zastupitelstvu obce Slatinice.
286/39 Rada obce Slatinice souhlasí se záměrem pana MUDr. Sobka na rozšíření
jeho výstavnické a další činnosti v rámci sousedního domu u jeho Muzea u Veterána.
Zároveň neshledává žádné narušení ani újmu historické památkově chráněné návsi
v případě realizace tohoto projektu. Stávající vzhled návsi zůstane zachován a bude
vylepšen. Projekt přispěje ke zviditelnění a zatraktivnění obce jako takové a je tedy
pro obec prospěšný.

287/39 Rada obce Slatinice spuhlasí s poskytnutím návratné fianční výpomoci ve výši
do 90 000,- Kč, MAS Regionu Haná, který je použije na finacování společného
projektu rodinných center v rámci území MAS Regionu Haná, ve kterém je účastno
o.s. SPES Slatinice.
Přijaté usnesení 278/39 a 287/39 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
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