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5. Slatinský občasník
advent 2020

Vážení spoluobčané
Plánované setkání vás všech a výroční schůze
dobrovolných hasičů byla odložena, a tak za vámi
přicházím s jednoduchou zprávou za uplynulý rok,
kterou bych vám jinak osobně na schůzi přednesla.
Zastupitelstvo obce se sešlo při 7 zasedáních. Znovu
upozorňuji, že všechna zasedání zastupitelstva obce jsou
veřejná, v současné době je ale povinnost přijít
s ochranou úst. Nejbližší zasedání bude 20. ledna 2021
v 18 hodin.
Počet našich obyvatel se změnil. Stav k 1.12.2019
byl 133. Od prosince 2019 zemřely 4 občanky –
Květoslava Punčochářová 25. 12. 2019, Anna Moudrá
16. 1. 2020, Libuše Mátlová 26. 2. 2020, Marie Mátlová
16. 6. 2020.
K Růžičkům na č.p. 72 se přistěhovalo 5 osob, z toho
3 děti. K panu Chocholoušovi 3 osoby, z toho 1 dítě.
K 21. 12. 2020 máme tedy 137 obyvatel.

Úřední hodiny obecního úřadu ve středu od 16 (17)
do 18 hodin. Jinak za mnou můžete přijít kdykoliv i
domů, někteří toho již využíváte a já jsem tomu ráda.
Pokud se na obecním úřadě svítí, můžete také zaklepat.
Opravili jsme kulturní dům – podrobné informace
v tabulce.
V prosinci jsme zakoupili hasičské auto AVIE od
obce Volfířov.
Stále projednáváme Územní plán, zastupitelstvo
schválilo po jednání se stavebním odborem a projektovou
kanceláří z Třebíče připravený návrh Územního plánu.
Na budově obecního úřadu je úřední deska, ve které
jsou důležité informace, které se týkají nás všech. Občas
si tyto informace přečtěte.
Na webových stránkách obce se můžete přihlásit
k odběru informací zasílaných hromadně mailem, také
tam najdete návod na uložení aplikace V OBRAZE do
vašich telefonů.
Kulturní akce jsou bohužel všechny zrušeny. Stále
jsem doufala, že se sejdeme alespoň u stromečku na
Štědrý den, ale ani to nelze.
Vám, kteří jste v letošním roce oslavili své
narozeniny, přeji hodně zdraví, štěstí, Božího požehnání.

Přehled majetku obce k 30.11.2020
Stav účtu u KB
Stav účtu u ČNB
Spořitelna
Sporoinvest
Celkem volné fin. prostředky

2 704 929,00
919 595,00
279 355,00
744 886,00
4 648 765,00
Nejpodstatnější příjmy a výdaje obce v roce 2020

Příjmy
Příjmy za odpady
Příjmy za psy
Příjmy za prodej dřeva
Dotace na kůr. kalamitu
Příjmy za nájem bytu

44 100,00
2 100,00
690 005,00
386 444,00
33 000,00

Výdaje
Výdaje za odvoz odpadu

150 312,00

Výdaje na těžbu

939 780,00

Výdaje na opravu bytu
Dětské hřiště
Příspěvek na poj. prodejnu
Dar hasičům
AVIA hasiči
Dar Nad. fondu Nemocnice Da.
Farnost
KD Budeč
Opravy kulturního domu:
Bastl - dveře
Štěpán - okna
Beránek - malování a nátěry
Albrecht - elektrika
Truhlářské práce

79 500,00
120 600,00
6 000,00
10 000,00
10 000,00
1 000,00
15 000,00
20 000,00
40 635,00
186 483,00
45 254,00
16 527,00
45 600,00

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se jakkoliv
staráte o naši obec, o vaše sousedy a sousedky a v této
náročné době Nouzového stavu dodržujete potřebná
bezpečnostní opatření.
Přeji vám hlavně hodně zdraví, šťastné prožití
Vánočních svátků a spokojený rok 2021.
Jana Valsová, starostka

Aktuality pro zbytek roku 2020
Betlémské světlo.
Na Štědrý den ve 13 hodin si přijďte ke stromečku
se svíčkou, rozdáme vám Betlémské světlo.
Svoz komunálního odpadu bude tento pátek
25. 12. 2020 a potom 31. 12. 2020.
V pátek 1. ledna 2021 popeláři nepojedou.

