Obec Slavětín
Slavětín 7
Ždírec nad Doubravou
582 63

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín
konaného dne 30.7. 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, Richard Lipavský, Petr Ondráček
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 červen 2021
4. Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě
5. Zápis z výjezdního jednání představenstva a kontrolní komise LDO Přibyslav
6. Smlouva č. NM-001040017558/004-ELPR/32 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s EG.D, a.s.
7. Různé
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/30/7/2021 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 červen 2021.
Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc červen 2021.
4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a
Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 17.5. 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne
17.5. 2018. Dodatek č. 3 nahrazuje od 1.7. 2021 Dodatek č. 2 ze dne 16.5. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/30/7/2021 bylo schváleno
5. Zápis z výjezdního jednání představenstva a kontrolní komise LDO Přibyslav.
Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z výjezdního jednání představenstva
a kontrolní komise LDO ze dne 25.6. 2021 konaného v Hotelu Přibyslav v Přibyslavi.
6. Smlouva č. NM-001040017558/004-ELPR/32 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s EG.D,a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG.D,a.s. Lidická 1873/36 Černá pole Brno – souhlas s umístěním distribučního
zařízení svěšením venkovního vedení NN a jeho uložení do země dle projektu EL projekty,
s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/30/7/2021 bylo schváleno
7. Různé.
Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci předsedajícího o nákupu elektrocentrály, informaci o hasičské kontrole, informaci týkající se silnice k novým parcelám a
informaci o vyhodnocení dechovky a pouťového posezení.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 24.9. 2021 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: 3.8. 2021.

Zapisovatel:

……………………….

Ověřovatelé:

……………………….
………………………..

Starosta:

………………………..

Razítko obce:

