USNESENÍ z 61. zasedání RADY OBCE SLATINICE
konané 11.8. 2014 na OÚ ve Slatinicích
Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:
Rozhodnutí Rady obce:
371/61 Rada obce projednala a následně scvhálila rozpočtové opatření č.7 a č.8.
372/61 Rada obce Slatinice projednala a následně schválila převod nájmu bytu č. 2A2 (v přízemí domu č. p. 367 na pozemcích p. č. 268/1, 2, 3 v k. ú. Slatinice, který
sestává z kuchyně, pokoje, koupelny s WC. K bytu přísluší sklep.) Přihlášenému
zájemci panu Josefu Mullerovi. Rada pověřuje starostu obce pana Jiřího Ambrose
sepsáním a podpisem příslušných převodních smluv.
373/61 Paní Kabeláčová v přiložené žádosti prosí o řešení situace, kdy se jedná o
problém se sousedem a jeho chovem zvířat a celkově stavem jeho sousední zahrádky.
Rada obce Slatinice pověřuje pana radního Ing. Dudu řešením dané žádosti.
374/61 Rada obce Slatinice souhlasí s užíváním pozemku par.č. 759/1 v k.ú Slatinice
na Hané ve vlastnictví obce členy SK Slatinice.
375/61 Rada obce Slatinice souhlasí s udržováním výše uvedeného pozemku panem
P. Šolcem, ale upozorňuje, že se následujícím období bude realizovat projekt
výstavby nových RD a bytového domu v této lokalitě a zmiňovaný pozemek bude
využit jako přístupová komunikace k této výstavbě. Souhlas s užíváním tedy bude
platit jen do doby vydání stavebního povolení s výše uvedenou stavbou.
376/61 Rada obce Slatinice projednala stížnost pana J. Pecháčka na majitele
pozemku 411/3 a 411/4 ležícího vedle jeho pozemku o který se jeho majitel
dlouhodobě nestará. Rada obce pověřila starostu obce, aby se pokusil kontaktovat
majitele těchto pozemků a vyžádal jejich pravidelnou údržbu.
377/61 Pan Mikmek požádal o souhlas s rozšířením stávajícího vjezdu ke svému
pozemku par.č. 381/1 v k.ú. Slatinice na Hané. Dále požádal o možnost pokácení
břízy, kterou zasadil se svým otcem na obecním pozemku par.č. 802/2 v k.ú.
Slatinice na Hané, aby mohl být vjezd rozšířen dřevo ze zmiňované břízy bude
přichystáno k odvozu zaměstnanci obce Slatinice.
Rada obce Slatinice schvaluje rozšíření stávajícího vjezdu a pokácení břízy na
pozemku par.č. 802/2 v k.ú. Slatinice na Hané před pozemkem par.č. 381/1 v k.ú.
Slatinice na Hané pod podmínkou, že žadatel všechny práce uhradí na vlastní
náklady.

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel
378/61 Rada obce projednala a následně schválila žádosti ZŠ a MŠ Slatinice o
souhlasy zřizovatele do zapojení do projektů a uzavřením partnerských smluv.
Jedná se o projekty pořízení nových tabletů do škol a vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Přijaté usnesení 371/61 až 378/61 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.
Zápis vypracoval: Ondřej Mikmek
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opis vypracoval: Ondřej Mikmek, v.r.

