Zápis č.08/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 9. 2019
Místo konání
Začátek
Zasedání zahájil:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

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

Starostka obce paní Jana Valsová zahájila jednání a přivítala přítomné
zastupitele na jednání a konstatovala, že jsou přítomni čtyři členi zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba místostarosty
Kontrola usnesení
Stav financí k 25.9.2019
Zbořeniště
Smlouva o smlouvě budoucí – prodej pozemku
Dodatek nájemní smlouvy na obecní byt
Střednědobý rozpočtový výhled

K návrhu programu jednání nemá nikdo z přítomných připomínky. Hlasování o
programu jednání jako celku: pro = 4x, 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 = 3x, proti = 0x, zdržel se = 1x Oldřich Týma
Usnesení č. 01/08/2019 bylo schváleno.
Bod 5. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo znění Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní s panem Petrem Chvátalem. Návrh smlouvy je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: pro = 4x, proti = 0x, zdržel se = 0x
Usnesení č. 02/08/2019 bylo schváleno.
Bod 6. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo znění Dodatku k nájemní smlouvě o
nájmu obecního bytu. Návrh dodatku smlouvy je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: pro = 4x, proti = 0x, zdržel se = x 0
Usnesení č. 03/08/2019 bylo schváleno

Bod 7. programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na roky
2020 – 2023. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce
Obce Horní Slatina od 21. 8. 2019 do 25. 9. 2019, na webových stránkách obce byl
zveřejněn od 21. 8. 2019 do 25. 9. 2019
Výsledek hlasování: pro = 4x, proti = 0x, zdržel se = x 0
Usnesení č. 04/08/2019 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
6. 11. 2019.

