USNESENÍ z 8. zasedání RADY OBCE SLATINICE
konané 6. 6. 2011 na OÚ ve Slatinicích

Rozhodnutí rady:
101/8 Rada obce schválila rozpočtové opatření obce Slatinice č. 2 (viz příloha č.1)
102/8 Rada obce schválila ceník kopírování na OÚ Slatinice (viz příloha č.2)

Úkoly a doporučení rady:
103/8 Rada obce vzala na vědomí informace o projektu "kompostéry pro občany "
z Mikroregionu Kosířsko.
104/8 Rada obce vzala na vědomí žádost pana MUDr. Marka Gwozdziewicze, Ph.D. o
ponechání nově zabudované lampy, která byla zbudováno v rozporu s projektovou dokumentaci
VO "V Pískách" na parcele č. 863 za podmínky 80% účasti MUDr. Marka Gwozdziewicze,
Ph.D. na celkových nákladech a zajištění veškerého povolení ze strany dotčených orgánů státní
správy. Rada obce k jednání pověřuje p. J. Ambrose, starostu obce.
105/8 Rada obce vzala na vědomí informace o koncepci "Občasníku" obce Slatinice
106/8 Rada obce pověřila JUDr. D. Zejdovou, aby informovala nájemníky bytového domu
o možnosti podílet se na opravách závad bytového dom.
107/8 Rada obce projednala jednotlivé body programu veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Slatinic, které se bude konat 23.6. 2011.
108/8 Rada obce byla seznámena s evaluačními dotazníky pro žáky a zaměstnance ZŠ Slatinice a
pro rodiče žáků ZŠ Slatinice.
109/8 Rada obce projednala dotaz paní Aleny Hamplové týkající se oprav chodníku v ulici
"Na Cikánce".
110/8 Rada obce byla seznámena s postupem OÚ ve věci MUDr. Soviara – výzva k náhradě
škody. Rada obce pověřila k jednání starostu obce p. J. Ambrose.
Přijatá usnesení schválilo všech 5 přítomných členů rady

Zápis vypracovala: Zdeňka Braunerová

starosta obce
Jiří Ambros

místostarosta obce
……………………………………

opis vypracoval: Ondřej Mikmek, v.r.

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Rozpočtové opatření obce Slatinice č. 2

Příloha č. 2: Ceník kopírování na OÚ Slatinice

Bc. Ondřej Mikmek

…………………………………

Rozpočtové opatření Obce Slatinice č.2
schválené dne 6.6.2011 Radou obce usnesením číslo 101/1
Příjmy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Navýšení příjmů na pol. 4134 o částku 156.956,40. Jedná se o převody mezi rozpočtovými účty.
Navýšení příjmů na pol. 1346 poplatek za povolení sjezdu ve výši 1.000,- Kč.
Navýšení příjmů na základě obdržení dotace z úřadu práce ve výši 10.000,- Kč.
Navýšení příjmů na základě obdržení dotace z KUOK na odbornou přípravu hasičů ve výši 1.035,- Kč.
Navýšení příjmů na základě vyúčtování energií na pol. 2324 ve výši 73.531,96 Kč
Navýšení příjmů na základě vrácení DPH za 1. čtvrtletí roku 2011 ve výši 495.442,- Kč
Navýšení příjmů z prodeje palivového dřeva, hlášení a prodej knih na pol. 2111 a 2112 ve výši 10.519,60
Kč

Výdaje:
Navýšení výdajů na pol. 5345 o částku 109.637,60. Jedná se o převody mezi rozpočtovými účty.
Navýšení výdajů na základě obdržení dotace z úřadu práce ve výši 10.000,- Kč a vlastního podílu ve výši
13.130,- Kč na VPP
3. Navýšení výdajů na základě obdržení dotace z KUOK na odbornou přípravu hasičů ve výši 1.035,- Kč.
4. Navýšení výdajů na §6171/5191 náhrada škody na porostech ječmene na p.č. 615/7 a 615/49 ve výši
22.815,- Kč ZD Senice na Hané
5. Navýšení výdajů na §6171/5909 škoda na zařízení NN ČEZ Distribuce ve výši 29.189,- Kč
6. Navýšení výdajů na základě úhrady nářadí do sokolovny ve výši 106.374,- Kč
7. Navýšení výdajů na základě kupní smlouvy na pozemek ve výši 64.500,- Kč
8. Navýšení výdajů ve výši 87.935,22 na úroky a bankovní poplatky
9. Navýšení výdajů na základě rozhodnutí rady ze dne 24.3.2011 o poskytnutí finančního daru pro místní
spolky a organizace ve výši 19.000,- Kč
10. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl na § 6409/5901 nespecifikované rezervy ve výši 284.869,14 Kč
1.
2.

Příjmy celkem: 748.484,96 Kč
Výdaje celkem: 748.484,96 Kč

