
Obec Slavětín 

Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 27. 9. 2019 

 

  
Zasedání Zastupitelstva obce Slavětín (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00  

hodin starostou obce Jiřím Stehnem (dále jako „předsedající“). 

 

1. Zahájení. 

Přítomní:  Jiří Stehno, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina, Richard Lipavský 

Omluveni:   

Dále přítomni:  Ing. Hana Holasová, Josef Pavliš   

 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Richarda Lipavského a Petra Ondráčka, 

zapisovatelkou zápisu Lenku Holasovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl 

vznesen návrh na doplnění programu předsedajícím. 

 

Zastupitelstvo bude jednat dle programu zasedání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Finanční hospodaření za měsíc červenec 2019 

4. Finanční hospodaření za měsíc srpen 2019 

5. Zápis z představenstva LDO Přibyslav 

6. Prodej pozemku 71/4 – záměr č. 1/2019 

7. Prodej pozemku 71/2 – záměr č. 2/2019 

8. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací 

9. Výměna oken a dveří 

10. Plechová garáž 

11. Různé 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/27/9/2019 bylo schváleno 

 

 

2. Kontrola usnesení. 

 

 

 



 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého 

zasedání. Usnesení je průběžně plněno ve všech bodech. 

 

 

3. Finanční hospodaření za měsíc červenec 2019. 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc červenec 2019. 

 

 

4. Finanční hospodaření za měsíc srpen 2019. 

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc srpen 2019. 

 

 

5. Zápis z představenstva LDO Přibyslav. 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO 

konaného dne 30.8. 2019 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi. 

 

 

6. Prodej pozemku 71/4 – záměr č. 1/2019 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje prodej pozemku č. 71/4 v katastrálním území 

Slavětín u Oudoleně o výměře 1512 m2 Ing. Haně Holasové bytem Staré Ransko 30 a 

Josefu Pavlišovi bytem Oudoleň 52, za kupní cenu 125.360,- kč.  . 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.2/27/9/2019 bylo schváleno.  

 

 

7.  Prodej pozemku 71/2 – záměr č. 2/2019 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje prodej pozemku č. 71/2 v katastrálním území 

Slavětín u Oudoleně o výměře 1122 m2 Viktoru Shpilkovi bytem Slavětín 40, za kupní 

cenu 113.660,- kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.3/27/9/2019 bylo schváleno.  

 

 

8.  Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. 

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Zákon o přístupnosti internetových stránek a  

      mobilních aplikací, které bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj zdra- 

      votní hendikep za pomocí asistivních technologií či specializovaných programů používat, 

      na stávajících internetových stránkách je tento zákon v platnosti od 23. 9. 2020.   

 

 

      9.  Výměna oken a dveří. 

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zprávu předsedajícího o dokončení výměny  

      oken a dveří v budově Obecního úřadu a o dokoupení brana na zavírání hlavních dveří. 

 

 



 

 

 

10.  Plechová garáž. 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informace předsedajícího o pokračování 

stavby plechové garáže. 

 

 

11.  Různé. 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informace o spravení elektrické přípojky 

k vodojemu a poděkování panu Petru Ondráčkovi za postarání se o její spravení. 

Informace o brigádě na štípání palivového dřeva do hasičárny konané v sobotu 12.10. 2019 

od 9.00 hodin. 

  

 

      Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 25. 10. 2019 od 18:00 hod. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:55 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

 

1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  30. 9. 2019 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 

    ……………………….. 

  

Starosta:   ……………………….. Razítko obce: 


