
Obec Slavětín 

Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 29.11. 2019 

 

  
Zasedání Zastupitelstva obce Slavětín (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00  

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

 

1. Zahájení. 

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

Omluveni:   

Dále přítomni:    

 

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, Petrem Ondráčkem a Oldřichem Peřinou. 

 

Zastupitelstvo bude jednat dle programu zasedání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Finanční hospodaření za měsíc říjen 2019 

4. Odkoupení parcely č. 71/7 

5. Obecně závazná vyhláška obce Slavětín č. 1/2019 

6. Obecně závazná vyhláška obce Slavětín č. 2/2019 

7. Návrh rozpočtu na rok 2020 

8. Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM – 014330053389/005 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM – 014330053389/002 

10. Dodatek č. 19 

11. Dodatek č. 4 

12. Zápis Svazku obcí plynofikace obcí Borovsko 

13. Zápis Svazku obcí Podoubraví 

14. Rozpočtová změna č. 9 

15. Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s. 

16. Různé 

 



Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/29/11/2019 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 říjen 2019. 

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

 

 

4. Odkoupení parcely č. 71/7. 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje zpětné odkoupení pozemku parcely č. 71/7, dle 

kupní smlouvy ze dne 11.4. 2018 (1593 m2 za 90 kč za m2), náklady spojené s kupní 

smlouvou zaplatí prodávající. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/29/11/2019 bylo schváleno 

 

 

5. Obecně závažná vyhláška obce Slavětín č. 1/2019. 

      Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Obecně závažnou vyhlášku obce Slavětín č. 1/2019 o 

místním poplatku ze psů. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/29/11/2019 bylo schváleno 

 

 

6. Obecně závažná vyhláška obce Slavětín č. 2/2019. 

      Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Obecně závažnou vyhlášku obce Slavětín č. 2/2019 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/29/11/2019 bylo schváleno 

 

 

7. Návrh rozpočtu na rok 2020. 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2020. 

 

 



8.  Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM – 014330053389/005. 

      Návrh usnesení: 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM –  

      014330053389/005 a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.5/29/11/2019 bylo schváleno.  

 

 

9.  Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM – 014330053389/002. 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM – 

014330053389/002 a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.6/29/11/2019 bylo schváleno.  

 

       

      10.  Dodatek č. 19 ke smlouvě ze dne 19.12.1994 uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na            

             zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu. 

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Dodatek č. 19. 

   

 

      11.  Dodatek č. 4 ke smlouvě ze dne 22.1. 2007 uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na            

             zajištění odvozu separovaného odpadu. 

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Dodatek č. 4. 

  

    

      12.  Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí plynofikace obcí Borovsko. 

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání valné hromady Svazku obcí 

      plynofikace obcí  Borovsko konané dne 20.11. 2019 v zasedací místnosti úřadu městyse 

      v Havlíčkově Borové.       

       

 

      13.  Zápis svazku obcí Podoubraví. 

      Zastupitelsvo obce Slavětín bere na vědomí zápis ze zasedání představenstva Svazku obcí 

      Podoubraví konaného dne 20.11. 2019 v kanceláři místostarosty města Chotěboř. 

 

 

      14.  Rozpočtová změna č. 9. 

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 9 týkající se příspěvku  

      na opravu rentgenu. 

       

 

      15.  Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. 

      Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje finanční dar ve výši 2.000 kč pro Centrum pro  



      zdravotně postižené kraje Vysočina. 

 

 

 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.7/29/11/2019 bylo schváleno.  

 

 

16.  Různé. 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis Finančního a Kontrolního výboru. 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informace předsedajícího o množství 

vytříděného odpadu z obalů od firmy EKO – COM, a.s. za období červenec, srpen, září,  

informace k Obnově venkova Vysočiny, předsedající je pověřen jednat v grantovém 

programu Dotace zeleň ve městech a obcích. 

 

 

      Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 23. 12. 2019 od 16:00 hod. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:45 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne:  6. 12. 2019 

 

 

 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 

    ……………………….. 

  

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


