Obec Slavětín
Slavětín 7
Ždírec nad Doubravou
582 63

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín
konaného dne 30.10. 2020.
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, Richard Lipavský, Oldřich Peřina
Omluveni: Petr Ondráček
Dále přítomni:
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Richarda Lipavského a Oldřicha Peřinu,
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 září 2020
4. Prodej pozemku parc. č. 250/11 – záměr prodeje č. 1/2020
5. Prodej pozemku parc. č. 71/7 – záměr prodeje č. 2/2020
6. Směna pozemku parc. č. 49/13 – záměr směny pozemku č. 1/2020
7. Zápis z jednání představenstva LDO
8. Rozpočtové opatření č. 9/2020
9. Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/30/10/2020 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 září 2020.
Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc září 2020.
4. Prodej pozemku parc. č. 250/11 – záměr prodeje č. 1/2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje prodat část pozemku 20m2 parc. č. 250/11 v katastrálním území Slavětín u Oudoleně o celkové výměře 878m2 obci Oudoleň, Oudoleň 123,
582 24 Oudoleň, za kupní cenu 30 Kč za m2. Veškeré výdaje spojené s prodejem pozemku
zaplatí kupující.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/30/10/2020 bylo schváleno
5. Prodej pozemku parc. č. 71/7 – záměr prodeje č. 2/2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje prodej pozemku parc. č. 71/7 v katastrálním území
Slavětín u Oudoleně o celkové výměře 1 593 m2 panu Ondřeji Ležalovi, bytem Sobíňov
258, 582 62 Sobíňov, za kupní cenu 127 790 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/30/10/2020 bylo schváleno
6. Směna pozemku parc. č. 49/13 – záměr směny pozemku č. 1/2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje směnit část pozemku 1 524 m2, parc.č. 49/13 v
katastrálním území Slavětín u Oudoleně o celkové výměře 9 516 m2 ve vlastnictví obce
Slavětín, list vlastnictví 10001 za část pozemku 1 524 m2, parc.č. 409/3 v katastrálním
území Staré Ransko, obec Krucemburk o celkové výměře 242 4596 m2 ve vlastnictví
podílnických obcí Lesního družstva obcí Přibyslav, list vlastnictví 269.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/30/10/2020 bylo schváleno
7. Zápis z jednání představenstva Svazku obcí Podoubraví.
Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav, konaného dne 9.10. 2020 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi.
8. Rozpočtové opatření č. 9/2020.
Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2020.

9. Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje zastupitelstvo obce
Slavětín příkazce operace (starostu) k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v
následujícím rozsahu:
- Rozpočtové příjmy v neomezeném rozsahu
- Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích do výše 500.000,00 Kč v jednom závazném
ukazateli v jednom kalendářním měsíci
- Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i ve
výdajích
Zastupitelům je vyhrazeno právo na informaci o každé rozpočtové změně provedené v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/30/10/2020 bylo schváleno
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 27.11. 2020 od 18:00 hodin v kanceláři
Obecního úřadu.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18:45 hod.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 5.10. 2020.

Zapisovatel:
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Ověřovatelé:
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Starosta:
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Razítko obce:

