Zápis č.03/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2019
Místo konání
Začátek
Zasedání zahájil:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Kancelář Obecního úřadu
19:00 h
Jana Valsová, starostka
Lenka Floriánová, Oldřich Týma, Petr Chvátal,
Antonín Urbanec, Jana Valsová
Milan Jindra, Miroslav Odrážka
Hana Nováková
Lenka Floriánová, Petr Chvátal

Starostka obce paní Jana Valsová zahájila jednání a přivítala přítomné
zastupitele na jednání a konstatovala, že je přítomno pět členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Volba místostarosty
Kontrola usnesení
Sezonní zaměstnanec
Těžba dřeva
Kontejnery – tříděný odpad
Kontejnery – bio odpad + jedlé oleje
Mobilní svoz odpadu
Revize komínů v KD
Prořez lip
Prodej pozemku
Územní plán
GDPR

K návrhu programu jednání nemá nikdo z přítomných připomínky. Hlasování o
programu jednání jako celku: pro = 5x, proti = 0x, zdržel se = 0x.
Program byl schválen.
Bod 1. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitele Oldřicha Týmu výkonem
pravomocí místostarosty dokud nebude zvolen nový místostarosta.
Výsledek hlasování: pro = 4x, proti = 0x, zdržel se = 1x Oldřich Týma
Usnesení č. 01/03/2019 bylo schváleno.
Bod 3. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost paní XXXXX o přijetí do
pracovního poměru na pomocné práce při údržbě obce.
Výsledek hlasování: pro = 5x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 02/03/2019 bylo schváleno

Bod 4. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo využití služeb pana Bureše - kácení
suchých stromů napadených kůrovcem a objednávku na těžbu za cca 400 000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro = 5x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 03/03/2019 bylo schváleno.
Bod 5. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce rozhodlo umístit jeden kontejner na papír na
stávající stanoviště u telefonní budky, další stanoviště pro kontejnery na tříděný
odpad se zřizovat nebude.
Výsledek hlasování: pro = 5x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 04/03/2019 bylo schváleno.
Bod 10. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje obecního pozemku
parcelní číslo 1484/1 o výměře 6 195 m². Záměr bude zveřejněn na úřední desce a
webových stránkách obce.
Výsledek hlasování: pro = 5x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 05/03/2019 bylo schváleno.
Bod 12. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Sazebník úhrad nákladů v souvislosti
se zpracováním žádosti subjektu údajů o práva subjektu údajů podle nařízení GDPR
Obcí Horní Slatina jako správcem osobních údajů a Sazebník úhrad nákladů v
souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tyto sazebníky
nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2019.
Výsledek hlasování: pro = 5x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 06/03/2019 bylo schváleno.
Starostka obce prohlásila dnešní zasedání za ukončené. Program jednání byl
vyčerpán, nikdo se nehlásil o slovo. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve
21:30 hodin. Příští termín pravidelného zasedání zastupitelstva obce byl stanoven na
24. 4. 2019.

