USNESENÍ z 56. zasedání RADY OBCE SLATINICE
konané 7.5. 2014 na OÚ ve Slatinicích
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
Rozhodnutí Rady obce:
342/56 Rada obce Slatinice projednala a následně schválila žádost paní Macháčkové
o pořádání zábavy na hřišti ve Slatinicích.
343/56 Pan Berka podal žádost o možnost vybudování stání pro automobil před
svým domem č.p. 61 v obci Slatinice. Rada obce Slatinice pověřila vedení obce
vyřízením všech náležitostí doporučila však, aby byl zachován prostor pro chodník a
větší část stání byla zřízena na pozemku žadatele, který je před jeho domem
samotným.
344/56 Rada obce projednala žádosti pana Nováka a pana Kuruce o prodej pozemků
v k.ú. Slatinice par.č. 802/2, 763/6. Dále schválila záměr obce části těchto pozemků
prodat a pověřila vedení vypracováním záměru a jeho vyvěšením.
345/56 Rada obce Slatinice projednala a schválila směrnici č.1/2014.
346/56 Vedení obce informovalo radu obce o žádosti manželů Soldánových o
umístění přístřešku na popelnici na pozemku obce par.č. 761/4. Přesné umístění
bude upřesněno. Na tomto pozemku má již přístřešek umístěn pan Svozil a pana
Zapletal. Rada obce rozhodla, že umístění tohoto přístřešku povolí, aby bylo možné
využití obecního prostoru pro všechny. Žadatelé si však musí vyřídit všechna
povolení s touto „stavbou“ spojené na své náklady. Následně bude podepsána
smlouva o právu umístit stavbu s obcí tuto rada obce schvaluje a pověřuje pana
starostu Jiřího Ambrose vypracováním a podpisem. Rada obce dále schválila
podmínku, že pokud by umístění tohoto přístřešku přineslo jakékoli občanské, nebo
sousedské problémy budou odstraněny všechny takovéto stavby na tamto pozemku a
v blízkosti uvedených domů.
347/56 Vedení obce informovalo radu obce Slatinice o zprávě od nájemce našich
vodovodů a kanalizací. Nájemce informuje o velmi špatné stavu jak vodovodní sítě,
tak té splaškové. Obojí hodlá přednést na zasedání zastupitelstva obce Slatinice
v červnu.
Rada pověřila členy rady pana Ing. Dudu a paní Mgr. Ševčíkovou čtvrtletní
kontrolou faktur a hospodaření na pronajatých sítích, které provozuje společnost
ARKO TECHNOLOGY a.s.

348/56 Rada obce Slatinice schválila žádost o „Souhlas s umístěním energ. zařízení a
vstupem na pozemek“ a uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene“ na stavbu: „Slatinice, přeložka, NNk – změna trasy“. Číslo
smlouvy: IZ-12-8000268/VB/2a. Jedná se o smlouvy k výstavbě na hřištěm SK
Slatinice.
Dále rada obce projednala a schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-128006746/002. „Slatinice, Jiří Valoušek – nové NNk“
349/56 Rada obce schválila žádost Lázní Slatinice a.s. O umístění info. tabulí
k turistickému centru Slatinice. Tyto by měly být umístěny na lampy VO. Rada
pověřila vyřízením pana Mikmeka.
Přijaté usnesení 342/56 až 349/56 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
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