Obecní úřad Slavníč
Slavníč 14 pošta Herálec 582 55, tel. 569 445 155, e-mail:ou.slavnic@tiscali.cz
IČO 580091

Zápis ze schůze zastupitelstva ze dne 2.5.2011

Přítomni: Milan Povolný
Pavel Hrubý
Petr Matoušů
Věra Havránková
Václava Sloupová

Návrhy a usnesení:
1. Schválení návrhu o výměně pozemků mezi obcí a panem Janem Vašákem.
Pan Vašák nabude tyto pozemky z majetku obce:
U jeho domu:
171/1 (3208 m2) - pozemek s lesem
171/2 (2561 m2) - lesní pozemek, asi z poloviny les
171/3 (165 m2) - lesní pozemek (taras)
172/1 (331 m2) - dvůr
172/2 (32 m2) - zahrada
174 (83 m2) - travní plocha
Na huštině:
181/1 (3482 m2) – lesní pozemek (břízky)
CELKEM 9862 m2
Obec Slavníč nabude z majetku pana Vašáka tyto parcely:
136 (3345 m2) - travní plocha (horní část sjezdovky)
133 (3979 m2) - pozemek s lesem
130 (428 m2) - lesní pozemek (mez k číslu 133 a zčásti dělící parcelu 98)
98 (15944 m2) – orná půda střední část sjezdovky, část k lesu zatravněna
CELKEM 23696 m2
Dále se pan Vašák zavazuje, že vyřídí veškeré formality spojené s touto výměnou (geodézie,
ocenění pozemků, schválení katastrálního úřadu).
Zdůvodnění: Parcely, které nabude pan Vašák obsahují větší část lesního porostu (a mají tudíž
větší hodnotu) než pozemky, které získá obec. Proto je celková plocha pozemků pro obec větší.
Zastupitelstvo schvaluje počtem 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
2. Schválení obecně závazné vyhlášky č.3/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitosti.
Koeficient, kterým se násobí základní sazba daně ve výši 1,5 se stanovuje jednotně pro celou obec
u staveb pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a stavby,
které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží. U ostatních druhů staveb platí
základní sazba daně daná zákonem.
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V praxi tato vyhláška znamená, že daň z nemovitosti pro všechny druhy staveb se v příštích letech
nebude zvyšovat, pokud nedojde ke zvýšení základní sazby daně stanovené státem.

Různá oznámení:
1. Dne 14.5.2011 od 13. do 14. hodin se v kanceláři obecního úřadu budou vybírat poplatky za psy a
komunální odpad. Pokud se nemůžete dostavit v této době, můžete zaplatit tyto poplatky na čp. 33,
nejpozději do konce května.
1. Dne 26.5.2011 proběhne v obci svoz nebezpečného odpadu jako jsou: televize, lednice, mrazáky,
oleje, barvy, autobaterie. Žádáme o řádné uzavření všech tekutých odpadů.
Tento odpad můžete již od dnešního dne skládat v autobusové zastávce, jako tomu bylo při
minulých svozech.

Zapsala: Václava Sloupová
Dne 4.5.2011

