
Obec Slavětín 
Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 23.12. 2019 

 

  
Zasedání Zastupitelstva obce Slavětín (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16:00  

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

 

1. Zahájení. 

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

Omluveni:   

Dále přítomni: Hana Dočekalová   

 

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. Kronika za rok 2018 

4. Finanční hospodaření za měsíc listopad 2019 

5. Rozpočet obce na rok 2020 

6. Odměny členům zastupitelstva 

7. Zápis LDO Přibyslav 

8. Zápis Svazku obcí Podoubraví 

9. Zápis Valné hromady Svazku obcí Podoubraví 

10. Dohoda o provedení práce na pitnou vodu 

11. Dohoda o provedení práce obecní web 

12. Rozpočtová změna č. 10 

13. Příspěvek na vyvážení septiků 

14. Příspěvek na pořízení ČOV 

15. Různé 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/23/12/2019 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. Obecní kronika za rok 2018. 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje znění obecní kroniky za rok 2018. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/23/12/2019 bylo schváleno  

 

Paní Hana Dočekalová opustila jednání. 

 

4. Finanční hospodaření za měsíc listopad 2019. 

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc listopad 2109. 

 

 

5. Rozpočet obce na rok 2020. 

      Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje rozpočet obce na rok 2020. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/23/12/2019 bylo schváleno 

 

 

6. Odměny členů zastupitelstva. 

      Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva 

s platností od 1.1. 2020, dle předloženého návrhu. (příloha č.2). 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/23/12/2019 bylo schváleno 

 

 

7. Zápis představenstva LDO Přibyslav. 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis ze zasedání představenstva LDO 

Přibyslav, konaného 29.11. 2019 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi.  

 

 

8.  Zápis představenstva Svazku obcí Podoubraví. 

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

      Podoubraví, konaného 12.12. 2019 v Sobíňově. 

 



 

9.  Zápis Valné hromady Svazku obcí Podoubraví. 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis ze zasedání Valné hromady Svazku obcí 

Podoubraví , které bylo spojeno se setkáním starostů, konaného 12.12. 2019 v Sobíňově. 

 

       

      10.  Dohoda o provedení práce na pitnou vodu. 

      Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Dohodu o provedení práce s panem Petrem          

      Ondráčkem, týkající se kontroly kvality pitné vody ve veřejném vodovodu, zajištění  

      drobných oprav a výměny vodoměrů od 1.1. 2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.5/23/12/2019 bylo schváleno. 

 

 

      11.  Dohoda o provedení práce obecní web. 

       Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Dohodu o provedení práce s paní Lenkou  

      Holasovou, týkající se obecního webu od 1.1. 2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.6/23/12/2019 bylo schváleno.  

 

    

      12.  Rozpočtová změna č. 10. 

      Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Rozpočtovou změnu č. 10, týkající se rovnání  

      rozpočtu na skutečnost.       

       

      Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č.7/23/12/2019 bylo schváleno 

 

 

      13.  Příspěvek na vývoz septiků. 

      Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje zajištění a  zafinancování jednoho vývozu odpadové 

      vody ze septiku v průběhu roku 2020 pro občany Slavětína s trvalým pobytem. (Na jedno  

      číslo popisné jeden vývoz v roce 2020, bude hrazen Obecním úřadem dle podaných žádostí     

      na Obecní úřad Slavětín). 

 

      Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č.8/23/12/2019 bylo schváleno 

 

 

      14.  Příspěvek na pořízení ČOV. 

      Návrh usnesení: 

 



      Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje příspěvek ve výši 30. 000,-Kč na pořízení ČOV pro 

      občany Slavětína s trvalým pobytem. Příspěvek bude možno čerpat v průběhu roku 2020 a  

      bude vyplacen do 30 dnů po dodání kolaudačního rozhodnutí na pořízení ČOV Obecnímu  

      úřadu Slavětín. 

       

      Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č.9/23/12/2019 bylo schváleno 

 

 

      15.  Různé. 

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci o rozhodnutí Krajského úřadu  

      Kraje Vysočina obor životního prostředí a zemědělství o povolení výjimek, souhlasu a 

      pověření z důvodu provádění potřebných inventarizačních přírodovědných průzkumů, 

      monitoringu, dokumentací a šetření v ochraně přírody, ukládání, zpracovávání, vyhodno- 

      cování a poskytování dat v ochraně přírody. 

 

 

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 24. 1. 2020 od 18:00 hodin v kanceláři 

Obecního úřadu.  

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hod. 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

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

2) Odměny členů zastupitelstva. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  28. 12. 2019 

 

 

 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 

    ……………………….. 

  

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


