
 

 

Obec Slavětín 
Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 26.11. 2021. 
  
Zasedání Zastupitelstva obce Slavětín (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00  

hodin místostarostkou obce Lenkou Holasovou (dále jako „předsedající“). 

 

1. Zahájení. 

Přítomní:   Lenka Holasová, Richard Lipavský, Petr Ondráček, Oldřich Peřina   

Omluveni:   Jiří Stehno    

Dále přítomni:   

 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu: Oldřicha Peřinu a Richarda Lipavského, 

zapisovatele zápisu Petra Ondráčka. K návrhu byly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Schválení programu 

Předsedající seznámila 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 předsedající. 

 

Zastupitelstvo bude jednat dle programu zasedání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Finanční hospodaření za měsíc říjen 2021 

4. Žádost o změnu Územního plánu 

5. Návrh úhrady nákladů na pořízení změny Územního plánu 

6. Návrh rozpočtu obce Slavětín na rok 2022 

7. Obecně závažná vyhláška obce Slavětín o místním poplatku za obecní systém o 

odpadovém hospodářství 

8. Zápis ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví 

9. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

11. Rozpočtové opatření č. 9/2021 

12. Různé 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/26/11/2021 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 říjen 2021. 

 

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

 

  

4.   Žádost o změnu Územního plánu. 

      Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín souhlasí s pořízením změny č. 3 ÚP Slavětín na základě  

      požadavku pana Marka Doležela a paní Dagmar Doleželové, Slavětín 35, Ždírec nad 

      Doubravou 582 63. Jedná se o změnu pozemku č. parcelní 213/1 k.ú. Slavětín z plochy 

      NZs (plochy smíšené přírodní zeleně) na plochu SV (plochy smíšené bydlení venkovské) 

      a změnu na pozemku č. parcelní 209/9 k.ú. Slavětín z plochy NZ (plochy zemědělsky  

      obhospodařované půdy) na plochu NZs. Změna bude pořizována v souladu se zákonem 

      č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

      Výsledek hlasování:  Pro 3  Proti Holasová  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/26/11/2021 bylo schváleno 

 

     

       Návrh usnesení: 

 

       Zastupitelstvo obce Slavětín určuje tzv. „určeného zastupitele“ pana Jiřího Stehna pro  

       spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 3 ÚP Slavětín. 

 

       Výsledek hlasování:  Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 3/26/11/2021 bylo schváleno 

 

 

      5.   Návrh úhrady nákladů na pořízení změny Územního plánu. 

      Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje uhrazení veškerých finančních nákladů na pořízení 

      změny Územního plánu navrhovatelům. 

 

      Výsledek hlasování:  Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/26/11/2021 bylo schváleno 

 

  

6.   Návrh rozpočtu obce Slavětín na rok 2022. 

    

      Zastupitelstvo obce Slavětín projednalo a bere na vědomí Návrh rozpočtu obce Slavětín na       

      rok 2022. 

       

 

7.   Obecně závazná vyhláška obce Slavětín o místním poplatku za obecní systém odpadového 

      hospodářství. 



 

 

      Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce  Slavětín č.1/2021                             

      o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1. 2022. 

 

      Výsledek hlasování:  Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/26/11/2021 bylo schváleno 

   

 

     8.   Zápis ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví. 

 

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

     Podoubraví, které se konalo dne 16.11. 2021 v zasedací místnosti MěÚ Chotěboř. 

 

          

      9.   Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav. 

 

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

      lav, které se konalo dne 16.11. 2021 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi. 

 

 

      10.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby.   

      Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného  

břemene na p.č. 266/1 a dohodu o umístění stavby, týkající se nového odběrového místa 

pro p.č. 222/17.  

 

      Výsledek hlasování:  Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 6/26/11/2021 bylo schváleno 

 

 

      11.   Rozpočtové opatření č. 9/2021. 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2021. 

 

 

12.   Různé. 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci předsedající o hotových projektech 

na DČOV, informaci od společnosti EKO-KOM, a.s. o množství vytříděného odpadu, 

informaci o ceníku za ukládání odpadů na skládce Ronov nad Doubravou, informaci 

z Krajské hygienické stanice o důsledném dodržování platných protiepidemických 

opatřeních, informaci o příspěvku na výkon státní správy v roce 2022, informaci o 

vyúčtování za vývoz septiků od firmy VAK Havlíčkův Brod, informaci z Oboru životního 

prostředí o výjimce pro spolek Hamerský potok a o odchytu a opětovném vysazení 

čmeláka zemního. Vítání občánků se uskuteční až situace dovolí. 

 

 

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 27.12. 2021 od 17:00 hodin 

v Hasičské klubovně.  

 



 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:15 hod. 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

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

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  29.11. 2021. 

 

 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 

    ……………………….. 

  

Místotarostka:  ……………………….. Razítko obce: 


