USNESENÍ z 53. zasedání RADY OBCE SLATINICE
konané 19.3. 2014 na OÚ ve Slatinicích
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
Rozhodnutí Rady obce:
330/53 Rada obce projednala a následně scvhálila rozpočtové opatření č.1/2014.
331/53 Rada obce Slatinice projednala žádosti pana Holce a pana Jánošíka o dřevo z
lípy od hřbitova, která byla kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu pokácena.
Obec Slatinice zajistila všechno dřevo z této lípy a uložila jej na svých pozemcích.
Dřevo použitelné pro řezbáře bude uschováno ve dovře OÚ a připraveno k jejich
realizacím a zbytek bude použit na různé kulturní akce obce. Pan Holec výjadřil
zájem o samotný kmen lípy. Pan Jánošík o části větví.
Rada obce doporučuje předat několik větších větví panu Jánošíkovi, který přislíbil
na výměnu obci darovat řezbářská díla, dle domluvy.
Dále rada obce doporučuje uspořádat uměleckou soutěž k využití kmene lípy, kde se
budou moci přihlásit jak místní sochaři tak sochaři z jiných části země.
332/53 Rada obce Slatinice pověřila místostarostu obce pana Mikmeka řízením akce
„Umělecké léto ve Slatinicích“ a schválila možnost poskytnutí prostor a materiální
pomoci účastníkům.
333/53 Vedení obce informovalo radu obce o jednání mezi provozovatelem vodovodů
a kanalizací obce Slatinice firmou ARKO TECHNOLOGY a.s. a investorem
výstavby Za Dvorcem PN CONSULTING. Na jednání provozovatel vodovodů a
kanalizací zastoupený RNDr. Česalovou a panem Dvořákem uvedl, že kapacita
stávající ČOV je nedostačující pro napojení větší výstavby, která je v obci
plánována. Současné vedení o tomto problému nevědělo a tato informace je pro něj
nová. Současné vedení obce Slatinice nechápe, proč minulé vedení obce nezadalo
projekt s větší kapacitou ČOV, když o plánované velké výstavbě v obci se ví od roku
2001. Dále uvedl, že na ČOV teče více vody než na kolik je neprojektována a je tedy
na pořadu dne uvažovat o jejím rozšíření kvůli další výstavbě. Pokud mají být
napojeny další RD požaduje provozovatel spolupráci při lokalizaci a zjištění
problémových míst na splaškové kanalizaci kudy se do ní můžou dostávat dešťové a
balastní vody, které zvyšují celkový průtok přes ČOV Slatinice. Proto provozovatel
požádal obec o podílení na monitoringu kanalizace a další spolupráci při řešení
uvedeného problému.

Rada obce Slatinice pověřuje vedení obce Slatinice zajištěním spolupráce a podílení
se na monitoringu a opravách splaškové kanalizace z důvodů jejího poškození a
chybného napojení některých objektů v obci do splaškové a dešťové kanalizace.
Rada na svém dalším zasedání projedná formu spolupráce a případně schválí a
vyjedná finanční prostředky potřebné k opravám a monitoringu.
334/53 Rada obce projednala a schválila příspěvek ve výši 6000,- Kč na činnost o.s.
SPES při ŘKF Slatinice, které úzce spolupracuje a pomáhá místními MIMI KLUBU
maminek Hrášek.
Rada obce projednala a schválila příspěvek ve výši 8500,- Kč na spolufinancování
projektu rodinných center v rámci MAS Regionu Haná.
Přijaté usnesení 330/53 až 334/53 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
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