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 7.3.2011
Přítomni: Milan Povolný
Pavel Hrubý
Petr Matoušů
Věra Havránková
Václava Sloupová

Návrhy a usnesení:
1. Žádost paní Čurdové o souhlas na zbudování zahradního domku do 25m2 na vlastním pozemku
č.13/3. Tento objekt nepodléhá stavebnímu povolení, pouze oznámení stavebnímu úřadu a
souhlasu majitelů sousedních parcel. Jedním z nich je i obecní úřad. Domek bude sloužit jako
zázemí na pozemku, který plní funkci užitkové zahrady.
Zastupitelstvo schvaluje počtem 5 hlasů, proti 0. zdržel se 0.
2. Návrh na schválení dodatku smlouvy o dílo s firmou REGIO, která zpracovává pro obec územní
plán. Firma požaduje navýšení ceny o 7 200 Kč na základě dodatečných požadavků na zpracování
akustického posudku. Celková suma, kterou má obec zaplatit po předání upraveného návrhu k
veřejnému projednání je 57 200 Kč. S územním plánem se můžete seznámit nebo vznést své připomínky na veřejné schůzi, která se bude konat dne 11.4. 2011 na obecním úřadě.
Zastupitelstvo schvaluje počtem 5 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Různá oznámení:
1. Dne 10.2. 2011 se konala další kontrola hospodaření obce Krajským úřadem pro Vysočinu, která
proběhla bez závažnějších připomínek.
2. I nadále se pracuje na projektech na rekonstrukci památkově chráněného objektu, v současné době
probíhají jednání s památkovým úřadem.
V jarních měsících by měla být zahájena již schválená rekonstrukce obecního úřadu.
3. Naše obec se rozrostla o další dva trvale hlášené občany, jsou jimi paní Ivana Sádovská a Ladislav
Sádovský. Zastupitelstvo nové občany srdečně vítá a zároveň děkuje panu Sádovskému za zřízení
a spravování internetových stránek.
4. Zastupitelstvo srdečně zve místní občany, chataře i chalupáře a všechny ty, co nelitují času aby se
poznali s novými lidmi na nepravidelná víkendová posezení na obecním úřadě. Prostory úřadu byly
zrekonstruovány hlavně za tímto účelem, vzhledem k tomu, že obec nemá žádné jiné zařízení, kde
by se lidé mohli potkávat. Je zde i možnost zahrát se šipky, stolní fotbal a ping-pong nebo si jen tak
popovídat s novými lidmi, přáteli a sousedy.
Zapsala: Václava Sloupová
Dne 11.3.2011

