
 

 

Obec Slavětín 
Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 24.4. 2020. 

  
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:  

 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

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

zapisovatelkou zápisu Lenku Holasovou. K návrhu byly 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 únor 2020 

4. Finanční hospodaření za měsíc březen 2020 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2020 

6. Cenová nabídka na I. etapu obecní komunikace k nové zástavbě 

7. Rozpočtové opatření č. 4/2020 

8. Smlouva o odběru a zpracování bioodpadu 

9. Pořízení velkoobjemového kontejneru na svoz bioodpadu 

10. Zápis představenstva Svazku obcí Podoubraví 

11. Zápis z jednání představenstva LDO 

12. Nákup elektrocentrály  

13. Montáž svítidla na vo na návsi 

14. Diakonie Broumov – vývoz kontejneru 

15. Různé 
 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/24/4/2020 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 únor 2020. 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc únor 2020. 

 

  

4.  Finanční hospodaření za měsíc březen 2020.    

       

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc březen 2020. 

 

 

5.   Rozpočtové opatření č.3/2020. 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Rozpočtové opatření č.3/2020 týkající se 

proúčtování daně z příjmů. 

 

 

6.  Cenová nabídka na I. etapu obecní komunikace k nové zástavbě. 

Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje cenovou nabídku na I. etapu obecní komunikace k  

      nové zástavbě od firmy Jan Matějka autodoprava. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/24/4/2020 bylo schváleno 

 

 

7.  Rozpočtové opatření č. 4/2020.  

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020 týkající se nové 

komunikace u nových parcel (Technická infrastruktura pro 6 RD v obci Slavětín – 

komunikace I. etapa rok 2020). 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/24/4/2020 bylo schváleno 

 

 

8.  Smlouva o odběru a zpracování bioodpadu. 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Smlouvu o odběru a zpracování bioodpadu 

uzavřenou s obcí Oudoleň. 

 

 

9.  Pořízení velkoobjemového kontejneru na biologický odpad. 

 



 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci o pořízení velkoobjemového 

kontejneru na svoz bioodpadu bez dotační podpory. 

 

 

10.  Zápis z představenstva Svazku obcí Podoubraví. 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z představenstva Svazku obcí 

Podoubraví, které se konalo v režimu per rollam.  

 

 

11.  Zápis z jednání představenstva LDO. 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO 

konaného dne 28. 2. 2020 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi. 

 

 

12.  Nákup elektrocentrály. 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje nákup elektrocentrály pro obec. Cena 

elektrocentrály nepřesáhne částku 40. 000 Kč s DPH. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/24/4/2020 bylo schváleno 

 

 

13.  Montáž svítidla na veřejném osvětlení na návsi. 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje montáž svítidla na veřejném osvětlení na návsi 

firmou E.mont, s.r.o. Nové Město na Moravě. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/24/4/2020 bylo schváleno 

 

 

14.  Diakonie Broumov – vývoz kontejneru. 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí vývoz kontejneru na textil Diakonií Broumov 

– Organizace sociálních služeb Broumov. 

 

 

15.  Různé. 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci předsedajícího o pokračování 

stavby technického zázemí za hřištěm, o dodělání vjezdu u čp. 52, o osázení prostoru 

kolem plechové garáže, o zhotovení šatních skříní a venkovních stolů do hasičárny, o 

nákupu venkovního nůžkového stanu, o získání kontejnerů přes dotaci přes Svazek obcí 

Podoubraví – 1x papír, 1x plast, 1x kov a 1x textil, o zákazu pálení čarodějnic a o získání 

frézy na sníh v rámci darovací smlouvy. 

 

 



 

 

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 29. 5. 2020 od 19:00 hodin v kanceláři 

Obecního úřadu.  

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:30 hod. 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

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

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  29.5. 2020 

 

 

 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 

    ……………………….. 

  

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


