
 

 

Obec Slavětín 
Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 26.3. 2021. 
  
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,  Richard Lipavský Oldřich Peřina 

Omluveni:    

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 únor 2021 

4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 

5. Záměr směny majetku obce č. 1/2021 

6. Pasport kanalizace 

7. Oprava jednotné kanalizace 

8. Podpora linky bezpečí 

9. Různé 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/26/3/2021 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 únor 2021. 

 

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

 

  

4.   Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav. 

 

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

      slav, konaného dne 26.2. 2021 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi. 

 

     

5.   Záměr směny majetku obce č. 1/2021. 

      Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín bylo seznámeno a souhlasí se záměrem směny spoluvlastnic- 

      kého podílu obce Slavětín ve výši 10/710 k pozemku parc. č. 21/8 o výměře 527 m2 

      (ostatní plocha) odděleného geom. plánem č. 268 – 1267/2020 od pozemku p. č. 21/1 v  

      k. ú. Staré Ransko, pozemku parc. č. st. 268 o výměře 654 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) 

      včetně stavby č. ev. 51 (stavba občanského vybavení) v k. ú. Staré Ransko a pozemku  

      parc. č. 743/3 o výměře 101 m2 (vodní plocha) v k. ú. Hodíškov za pozemek včetně trva- 

      lých lesních porostů parc. č. 442 o výměře 384 m2 (lesní pozemek), pozemek parc. č. 458 

      o výměře 32 654 m2 (lesní pozemek) a pozemek parc. č. 461 o výměře 29 306 m2 v k. ú.    

      Budeč Žďár nad Sázavou. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

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

 

 

6.   Pasport kanalizace. 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zaslání Pasportu kanalizace obce Slavětín  

      na vodoprávní úřad do Chotěboře na schválení. 

 

 

7.   Oprava jednotné kanalizace. 

      Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje opravu jednotné kanalizace a pověřuje starostu 

      obce o vyjednání pozemku s krajem Vysočina. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

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

 

       
      8.   Podpora Linky bezpečí, z.s. 

      Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje příspěvek na podporu Linky bezpečí, z.s. ve 

      výši 2 000,- Kč. 

 

      Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/26/3/2021 bylo schváleno  



 

 

 

     9.   Různé. 

      

     Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí  informaci předsedajícího o stavu směnné 

     smlouvy s LDO, informaci od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která od  

     března jezdí s auty vybavenými váhami, informaci MAS Havlíčkův kraj o možnosti  

     zapojení se na deskové hře, informaci o výrobě vlastních kalendářů. 

 

 

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 30.4. 2021 od 19:00 hodin v kanceláři 

Obecního úřadu.  

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:20 hod. 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

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

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  30.3. 2021. 

 

 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 

    ……………………….. 

  

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


