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 11.11.2010
Zasedání se zúčastnili:

Milan Povolný
Pavel Hrubý
Petr Matoušů
Věra Havránková
Václava Sloupová

Byly projednány tyto body:

1. Žádost pana Lišky o pokácení stromů – jedná se o olše podél potoka a jednoho stromu na za
zahradě – bylo povoleno.
2. Vzhledem k vysokým účtům za elektřinu na obecním úřadě byla podána žádost o výhodnější
tarif.
3. Po rekonstrukci půdního prostoru je nutná požární zpráva ke střešním oknům . byla tedy
podána žádost o její vypracování.
4. Prohrnování sněhu v zimě – zůstává nadále v kompetenci pana starosty
5. O správě obecních lesů bude rozhodovat celé zastupitelstvo. V případě zájmu o palivové dřevo
je nutné podat písemnou žádost ke schválení.
6. Vybavení půdního prostoru:
Bylo schváleno zakoupení televize, satelitu kuchyně a stolů.
7. Kdokoli z občanů anebo chatařů si může nově zrekonstruovaný prostor zapůjčit za účelem
soukromé oslavy, svatby apod. Prostory však musí být předány uklizené a nepoškozené.
8. Za účelem prodloužení stávající sjezdovky bude pokácen nezbytně nutný počet stromů z lesa
v majetku obce Slavníč a Herálec.
9. Úřední hodiny jsou každé 1. pondělí v měsíci od 18 -19 hod. Pak bude následovat schůze
zastupitelstva, která ihned projedná případné požadavky, připomínky a návrhy občanů.
10. Byly schváleny tyto platy zastupitelů. Jedná se o hrubý příjem:
starosta:
7 000 Kč
místostarosta:
3 000 Kč
ostatní zastupitelé: 1 000 Kč
11. Dne 1.11 2010 bylo krajským úřadem provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce, které
proběhlo zcela bez připomínek.
12. Z důvodu kolísání napětí bude v příštím roce provedena kabelizace elektrického vedení v horní
části obce. O podrobnostech projektu se zatím jedná.
13. Byly zřízeny nové internetové stránky www.slavnic.cz kde najdete i veškeré informace o dění
v obci.
14. Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření obce.
15. Byl schválen oběh účetních dokladů obce Slavníč.
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Zapsala: Václava Sloupová

