USNESENÍ z 10. zasedání RADY OBCE SLATINICE
konané 28. 7. 2011 na OÚ ve Slatinicích
Rozhodnutí rady, p ijatá usnesení:
Rozhodnutí Rady obce:
118/10 Rada Obce Slatinice schvaluje a p íjímá p ísp vek z rozpo tu Olomouckého kraje na
opravu požární techniky SDH Slatinice, Lípy. Rada obce schvaluje spolufinancování opravy ve
stejné výši jako je výše p ísp vku z rozpo tu Ol. kraje. Dále Rada obce schvaluje Smlouvu o
poskytnutí p ísp vku s Olomouckým krajem.
119/10 Rada obce schvaluje Rozpo tové opat ení Obce Slatinice . 4 (viz p íloha)
Úkoly a doporu ení Rady obce:
120/10 Rada obce byla seznámena S. Havlí kem se stavem probíhající opravy podlahy
v sou asné dob je odstran na nevyhovující podlaha.

–

121/10 Rada obce byla informována O. Mikmekem o již p ijaté žádosti na OPŽP (Revitalizace
d evin v obci Slatinice).
122/10 Rada obce byla informována O. Mikmekem o podání žádosti (Kompostéry
– Mikroregion Kosí sko).
123/10 Rada obce byla seznámena s postupem u projekt „Skate Park Slatinice, Multifunk ní
h išt Slatinice“ (H išt a d tská sportovišt ) a s termínem harmonogramu (konec léta 2011).
Rada obce byla informována O. Mikmekem o rozmíst ní dalších lavi ek a odpadkových koš po
obci Slatinice a Lípy - to se bude realizovat do konce léta 2011.
124/10 Rada obce pov ila O. Mikmeka, aby písemnou formou vyzval editele M. Dvo áka k
jeho písemnému stanovisku k výsledk m ŠI ve v ci MŠ a dále k výsledk m evalua ních
dotazník a písemn informoval vedení obce Slatinice o jeho p ijatých opat eních k výše
uvedeným skute nostem do 30.8. 2011.
125/10 Rada obce byla informována O. Mikmekem o jednání s OÚ Lutín o realizaci cyklotrasy.
Tento projekt je podporován ob ma obcemi a je dále v jednání.
Dále byla Rada obce informována O. Mikmekem o již podané žádosti ve v ci realizace
bezpe nostních prvk v ulici „Chajdy“ a v Lípách na Magistrátu m sta Olomouce a o jejím
vy ízení do konce zá í 2011.

126/10 Rada obce byla seznámena s nutností p ipravení zám ru - odprodeje p edzahrádek
Slatinice, Lípy, projednala odprodej p edzahrádek Slatinice, Lípy a pov ila vedení obce
Slatinice p ípravou odprodeje p edzahrádek Slatinice, Lípy.
127/10 Rada obce byla informována o jednání s Ú adem pro zastupování státu ve v cech
majetkových – o pronájmu pozemku pod vodojemem, který nelze podle zákona p evést
bezplatn .

P ijatá usnesení schválili všichni 3 p ítomní lenové Rady obce Slatinice.

Zápis vypracovala: Zde ka Braunerová

starosta obce
Ji í Ambros

místostarosta obce
……………………………………

opis vypracoval: Ond ej Mikmek, v.r.

Bc. Ond ej Mikmek

…………………………………

Rozpo tové opat ení Obce Slatinice
.4

schválené dne 28.7.2011 Radou obce usnesením íslo ……..

P íjmy:
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5)
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na pol. 4134 o ástku 67.318,80. Jedná se o p evody mezi rozpo tovými ú ty.
na pol. 1346 poplatek za povolení vjezdu o ástku 1.000,- K
na pol. 1361 správní poplatky o ástku 30.860,- K
na základ obdržení dotace z Ú adu práce na VPP o ástku 17.000,- K
na základ obdržení dotace z POV na opravu podlahy v Lípách ve výši 470.000,- K
§ 6171 za pronájem zasedací místnosti a prodej zboží o ástku 2.637,- K
§ 3612;3613;3632 tj. bytové a nebytové hospodá ství a poh ebnictví o ástku 19.412,- K

Výdaje:
1.
2.
3.
4.
5.

Navýšení výdaj na pol. 5345 o ástku 67.318,80. Jedná se o p evody mezi rozpo tovými ú ty.
Navýšení výdaj na § 3639 na základ obdržené dotace z Ú adu práce na VPP 17.000,- K a vlastních
zdroj ve výši 18.301,- K
Navýšení výdaj na § 6171 na základ obdržení neinvesti ní dotace z POV na opravu podlahy v Lípách ve
výši 470.000,- K
Navýšení výdaj na § 6399 na základ odvodu DPH za 2. tvrtletí ve výši 14.059,- K
P esun výdaj z § 6409 nespecifikované rezervy ve výši -170.020,34 K a z § 6171 položky odstupného ve
výši -31.144,66 do financování pol. 8114 na 1. splátku úv ru SOB na rekonstrukci OV.( Zbylá ástka do
výše 222.714,- K je použita z rozdílu mezi p íjmy a výdaji).

Financování:
1. Navýšení pol. 8114 o ástku 222.714,- K na 1. splátku úv ru SOB na rekonstrukci OV

P íjmy celkem:

608.227,80

Výdaje celkem:

385.513,80

Financování:

222.714,-

