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 6.6.2011
Přítomni: Milan Povolný
Pavel Hrubý
Petr Matoušů
Věra Havránková
Václava Sloupová

Návrhy a usnesení.
1. Schválení územního plánu Slavníč.
Zastupitelstvo obce Slavníč, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb, o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního
zákona, § 171 a následujícího zákona č. 500/ 2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti vydává Územní plán Slavníč.
Zastupitelstvo schvaluje počtem 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
2. Nákup hasičské stříkačky.
Vzhledem ke skutečnosti, že místní hasičský sbor začal opět fungovat (28.5. se Slavníč zúčastnila
hasičské soutěže ve Zdislavicích), a hasičská stříkačka, která je k dispozici je již nefunkční, zastupitelstvo schvaluje nákup starší repasované stříkačky za 34 500 Kč.
Návrh schválen počtem 4 hlasů, proti 0, zdržel se 1.
3. Jednání o směně pozemků s panem Janem Vašákem.
Vzhledem k tomu, že pan Vašák nesouhlasí s navrženou směnou pozemků, kterou schválilo zastupitelstvo dne 2.5.2011, a návrh pana Vašáka je nepřijatelný pro obecní úřad, zastupitelstvo odstupuje od dalšího jednání o možnosti jakékoli výměny pozemků mezi oběma stranami. Zastupitelstvo
dále od pana Vašáka požaduje:
a) vyklizení obecního pozemku parc. č. 172/1 (331 m2).
b) uhrazení částky 2 400 Kč za nepovolenou těžbu v obecním lese.
c) odklizení a zahrnutí černé skládky odpadu na pozemku obce č. 171/2.
Pokud tak nebude učiněno nejpozději do 30.6.2011 (nebo nedojde k jiné vstřícné dohodě), bude
zastupitelstvo s panem Vašákem dále jednat dle platných právních předpisů.
Návrh schválen počtem 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

Různá oznámení:
1. Obecní úřad srdečně zve všechny rodiče i prarodiče na dětský den, který se bude konat v sobotu
11.6.2011 od 13.30 hod. na obecním hřišti. Vítány jsou i děti z okolních vesnic.
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2. Z důvodu námitek občanů zastupitelstvo oznamuje, že zbylý cement ze základových pasů (přístavba obecního úřadu) byl umístěn v místní hasičské zbrojnici.
3. Kontejnery na komunální odpad u obecního úřadu, budou přemístěny zhruba o 100 m výše.
Důvodem je více místa a umístění mimo dosah pitné vody.
4. Dne 17. – 22. 6. 2011 bude u hasičské zbrojnice přistaven kontejner na velkoobjemný odpad.

Zapsala: Václava Sloupová
Dne 9.6.2011

