
 

 

Obec Slavětín 
Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 29.5. 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 duben 2020 

4. Smlouva o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na 

území Kraje Vysočina 

5. Záměr pronájmu majetku 1/2020 

6. Zápis z jednání představenstva LDO 

7. Zápis z jednání členské schůze LDO 

8. Pasport kanalizace v obci 

9. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. 

10. Žádost o finanční dar na opravu varhan v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové 

11. Žádost o poskytnutí příspěvku pro Základní a Mateřskou školu Havlíčkova Borová 

12. Různé  
 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/29/5/2020 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 duben 2020. 

 

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

 

  

4.  Smlouva o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území  

     Kraje Vysočina.    

      Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín neschvaluje poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním  

      dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 0  Proti 5  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/29/5/2020 nebylo schváleno 

 

 

5.   Záměr pronájmu 1/2020. 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje pronajmout část obecního pozemku o výměře 84 

m2, parcelní č. 49/1 ostatní plocha o celkové výměře 3960 m2, k. ú. Slavětín u Oudoleně, 

zapsaný na listu vlastnictví 10001, panu Davidu Mifkovi, trvale bytem Slavětín 49. Cena 

za 1 hektar činí 600 kč za kalendářní rok. 

   

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/29/5/2020 bylo schváleno 

 

 

6.  Zápis z jednání představenstva LDO. 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO 

konaného dne 7. 5. 2020 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi.   

 

 

7.  Zápis z jednání členské schůze LDO. 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání členské schůze LDO konané 

dne 26. 5. 2020 v zasedací místnosti města Přibyslav. 

 

 

8.  Pasport kanalizace v obci. 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje nechat udělat pasport kanalizace v obci. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/29/5/2020 bylo schváleno 



 

 

 

 

9.  Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín neschvaluje Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 0  Proti 5  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/29/5/2020 nebylo schváleno 

 

 

10.  Žádost o finanční dar na opravu varhan v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové. 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje finanční dar ve výši 10 000 kč na opravu varhan 

v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové. 

 

      Výsledek hlasování:  Pro 4  Proti 0  Zdrželi se Lipavský R. 

Usnesení č. 6/29/5/2020 bylo schváleno 

 

 

11.  Žádost o poskytnutí příspěvku pro Základní a Mateřskou školu Havlíčkova Borová. 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje přispění částkou 1 500 kč Základní a Mateřské 

škole Havlíčkova Borová.  

 

      Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7/29/5/2020 bylo schváleno 

 

 

12.  Různé. 

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci předsedajícího o výběru poplatků  

      za odpad 2020, informaci o vyúčtování plynu, informaci o umístění nového kontejneru na  

      bioodpad, informaci od firmy EKO-KOM, a.s. o množství vytříděného odpadu v období 

      1. 1. – 31. 3. 2020 a informace od Krajského úřadu Kraje Vysočina Obor životního pro- 

      středí a zemědělství týkající se sběru, přemisťování, dopravování a držení mrtvých jedin- 

      ců silně ohrožené vydry říční a kriticky ohroženého tchoře stepního. 

 

 

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 26. 6. 2020 od 19:00 hodin v kanceláři 

Obecního úřadu.  

 

 

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:  8.6. 2020 

 

 

 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 

    ……………………….. 

  

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


