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

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.2.2011
Přítomni:

Milan Povolný
Pavel Hrubý
Petr Matoušů
Věra Havránková
Václava Sloupová

Návrhy a usnesení:
1. Návrh na zvýšení poplatků za komunální, objemný a nebezpečný odpad.
Osoby trvale hlášené v obci
400 Kč
Chaty a rekreační objekty
500 Kč
Důvodem jsou každoročně stoupající náklady za komunální odpad, schodek v rozpočtu mezi příjmy
a výdaji v loňském roce byl 26000 Kč. Předpokládaný schodek na příští rok by se měl snížit na
6000 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje počtem 4 hlasů proti 0 zdržel se 1.
Zastupitelé tímto děkují občanům i chatařům za pochopení.
2. Návrh na zvýšení poplatků za psy.
1. pes
100 Kč
2. a další pes
50 Kč
Zdůvodnění: Poplatek se přizpůsobuje cenám které jsou běžné ve vesnických lokalitách.
Zastupitelstvo schvaluje počtem hlasů 4 hlasů proti 0 zdržel se 1.
3. Návrh na zrušení hasičského sboru.
Vzhledem k nezájmu občanů o práci v hasičském sboru (zastupitelstvo informovalo občany v
zápisu ze zasedání ze dne 6.12.2010), se nepodařilo fungující sbor sestavit. Proto navrhuje požádat
sousední obec Herálec o podepsání smlouvy o požárním krytí.
Zastupitelstvo schvaluje počtem 5 hlasů proti 0 zdržel se 0.
4. Žádost pana Michala Pádivého o zvýšení platu z 3000 Kč na 3500 Kč měsíčně.
Pan Pádivý zpracovává pro obec účetnictví 6. rokem a k jeho práci nejsou žádné připomínky.
Zastupitelstvo schvaluje počtem 5 hlasů proti 0 zdržel se 0.
5. Žádosti občanů o koupi nebo samovýrobu palivového dřeva.
Zastupitelstvo schvaluje všechny žádosti počtem hlasů 5 proti 0 zdržel se 0.
O možnostech odkoupení budou žadatelé informováni, cena se bude odvíjet od množství, druhu a
kvality dřeva.
6. Návrh na převedení pozemků v okolí zatopených lomů.
Jedná se o parc.č. 567/1, 613/2 a 613/3, které jsou v současné době majetkem státu. Zastupitelstvo
navrhuje požádat úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby tyto pozemky převedl do
vlastnictví obce.
Zastupitelstvo schvaluje počtem hlasů 5 proti 0 zdržel se 0.
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Různá oznámení:
1. Vzhledem k velmi výhodné ceně za kterou je možno prodat dřevo z obecních lesů (nejlepší za
posledních 5 let) byla v minulém měsíci zahájena těžba dřeva na parc.č. 397/1. Těžba je schválena
státní správou lesů a provádí ji firma Bláha z Herálce.
2. Na základě konkurenční cenové nabídky byla sepsána objednávka na zpracování dokumentace a
poradenské služby týkající se projektového záměru na rekonstrukci památkově chráněného objektu
za účelem zřízení společenského centra.
3. Obecní úřad zakoupil novou vodárnu do obecní nemovitosti č. 50, kterou má v pronájmu pan Žižka.

Zapsala. Václava Sloupová
Dne 12.2.2011
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