Zápis č.04/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 4. 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, Milan Jindra,
Antonín Urbanec, Miroslav Odrážka, Jana Valsová
Petr Chvátal
Hana Nováková
Lenka Floriánová, Antonín Urbanec

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.
13.
14.
15.

Volba místostarosty
Kontrola usnesení
Závěrečný účet
Náprava chyb
Účetní závěrka
Záměr prodeje pozemku
Pořízení územního plánu
Pověření
Žádost o pořízení Územního plánu
Sezonní zaměstnanec
Těžba dřeva
Zřízení rezerv obce - přeúčtování
Sezonní zaměstnanec
Informace o probíhajících akcích
Volby do evropského parlamentu

K návrhu programu jednání nemá nikdo z přítomných připomínky. Hlasování o
programu jednání jako celku: pro = 6x, 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 = 5x, proti = 0x, zdržel se = 1x Oldřich Týma
Usnesení č. 01/04/2019 bylo schváleno.
Bod 3. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Slatina projednalo závěrečný účet za rok
2018 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. Součástí závěrečného účtu
je zpráva o přezkumu hospodaření obce Horní Slatina za rok 2017. Výsledek
přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3

písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny dvě chyby a nedostatky méně
závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2044
Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.). Návrh
Závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce obce Horní Slatina od 8.4.2019 do
24.4.2019 a současně byl zveřejněn na webových stránkách obce
www.hornislatina.cz od 8.4.2019 do 24.4.2019. Závěrečný účet je uložen v kanceláři
Obecního úřadu.
Výsledek hlasování: pro = 6x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 02/04/2019 bylo schváleno.
Bod 4. programu:
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Horní Slatina ukládá účetní obce vyplatit v odměnách za
měsíc duben 2019 bývalému starostovi a místostarostovi obce 1/30 stanovené
odměny za 1 den – 1. 11. 2018, kdy bylo ustavující zasedání a odměna za
tento den nebyla vyplacena.
2. Zastupitelstvo obce Horní Slatina ukládá starostce obce zahájit jednání
s Katastrálním úřadem a vyřešit nesoulad způsobu využití stavby se
skutečným stavem.
Výsledek hlasování: pro = 6x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 03/04/2019 bylo schváleno.
Bod 5. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Horní Slatina za
rok 2018. Současně schválilo hospodářský výsledek obce Horní Slatina za rok 2018
ve výši 626 952,42 Kč. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432 –
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Hlasování o návrhu usnesení: pro = 6x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 04/04/2019 bylo schváleno.
Bod 7. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu podle § 6,
odst.5, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů – Stavební zákon.
Výsledek hlasování: pro = 6x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 05/04/2019 bylo schváleno.
Bod 8. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Janu Valsovou spoluprací
s pořizovatelem územního plánu – MěÚ Dačice, odbor územního plánování.
Výsledek hlasování: pro = 6x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 06/04/2019 bylo schváleno.
Bod 9. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o pořízení územního plánu
podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona MěÚ Dačice, odbor územního
plánování.
Výsledek hlasování: pro = 6x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 07/04/2019 bylo schváleno

Bod 10. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o přijetí do pracovního poměru
pana XXXXX, rozhodlo přijmout občana obce pana XXXXX.
Výsledek hlasování: pro = 6x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 08/04/2019 bylo schváleno.
Bod 11. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce rozhodlo nabídnout palivové dřevo občanům za
cenu 450,- Kč za m³. Zbytky po těžbě si občané mohou odvézt zdarma. Současně
schvaluje rozpočtové opatření č. 7 na výdaje – ostatní služby – lesnictví.
Výsledek hlasování: pro = 6x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 09/04/2019 bylo schváleno.
Bod 12. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce rozhodlo finanční prostředky na účtu u České
spořitelny, získané nuceným prodejem akcií v loňském roce ve výši 279 379,53 Kč
ponechat na tomto účtu jako rezervu. Finanční prostředky ve výši 170 000,- Kč vést
od 1.5.2019 jako rezervu na obnovu vodohospodářského majetku a 100 000,- vést
od 1.5.2019 jako rezervu na krizové situace. Ukládá účetní obce tyto prostředky
analyticky přeúčtovat.
Výsledek hlasování: pro = 6x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 010/04/2019 bylo schváleno.
Starostka obce prohlásila dnešní zasedání za ukončené. Program jednání byl
vyčerpán, nikdo se nehlásil o slovo. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve
22:00 hodin. Příští termín pravidelného zasedání zastupitelstva obce byl stanoven na
29. 5. 2019.

