
 

 

Obec Slavětín 
Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 26.2. 2021. 
  
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,  Richard Lipavský 

Omluveni:   Oldřich Peřina  

Dále přítomni:    

 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

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

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 leden 2021 

4. Inventarizační zpráva za rok 2020 

5. Kalkulace pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 

6. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 

7. Zápis ze zasedání SVOP 

8. Zápis z jednání SVOP 

9. DČOV 

10. Respirátory 

11. Rozpočtové opatření č. 1/2021 

12. Různé 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/26/2/2021 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 leden 2021. 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc leden 2021. 

 

  

4.   Inventarizační zpráva za rok 2020. 

    

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Inventarizační souhrnnou zprávu o průběhu  

      a výsledku inventarizace provedené k 31. 12. 2020.  

 

     

5.   Kalkulace pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020. 

   

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu cen pro 

vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce.   

 

 

6.   Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav. 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO Přiby- 

      slav, konaného dne 29.1. 2021 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi. 

 

 

7.   Zápis ze zasedání SVOP. 

 

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

      Podoubraví, které se uskutečnilo dne 10. 2. 2021 v zasedací místnosti MěÚ Chotěboř. 

 

       
      8.   Zápis z jednání SVOP. 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání Svazku obcí Podoubraví se  

      zástupci firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., které se uskutečnilo dne 16. 2. 2021 

      v zasedací místnosti MěÚ v Chotěboři. 

 

 

     9.   DČOV. 

     Návrh usnesení: 

 

     Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje žadatelům s trvalým pobytem v obci Slavětín v   

     rámci DČOV, tam kde to bude možné v rámci realizace, že zafinancuje projektovou doku- 

     mentaci, samotnou ČOV a příspěvek na stavební práce ve výši 5 000,- Kč. Projekty a ná- 

     kup ČOV bude zajišťovat obec. 

 

     Výsledek hlasování:  Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2/26/2/2021 bylo schváleno    

 

 

     10.   Respirátory. 



 

 

     Návrh usnesení: 

 

     Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje nákup 500 kusů respirátorů české výroby. 

 

     Výsledek hlasování:  Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 3/26/2/2021 bylo schváleno    

 

 

     11.   Rozpočtové opatření č. 1/2021. 

 

     Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2021. 

 

 

     12.   Různé. 

 

     Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci předsedajícího od firmy  

     EKO-KOM, a.s. o množství vytříděného odpadu od 1.10. – 31.12. 2020 a odměny za něj. 

     Informaci z Krajského úřadu Kraje Vysočina o finančním příspěvku na zmírnění dopadů 

     kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019. Informaci LDO Přibyslav o přehledu o  

     splátkách pachtovného za rok 2020 a informaci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o 

     asanaci kůrovce v lesích CHKO Žďárské vrchy. 

 

 

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 26.3. 2021 od 19:00 hodin v kanceláři 

Obecního úřadu.  

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:50 hod. 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

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

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  2.3. 2021. 

 

 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 

    ……………………….. 

  

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


