
 

 

Obec Slavětín 
Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 28.1. 2022. 
  
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 programu byl doplněn zápis finančního výboru. 

 

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 prosinec 2021 

4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 

5. Elektronická služba 

6. Zápis finančního výboru 

7. Různé 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/28/1/2021 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 prosinec 2021. 



 

 

 

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

 

  

      4.   Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav. 

 

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

      lav, které se konalo dne 17.12. 2021 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi. 

 

 

      5.   Elektronická služba. 

       

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informace o novele zákona o archivnictví a  

      zavedení elektronické spisové službě nejpozději k 1.1. 2025. Dále vzalo na vědomí cenové 

      nabídky na elektronickou spisovou službu. 

 

  

6.   Zápis finančního výboru. 

    

      Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis finančního výboru. 

       

 

7.   Různé. 

 

Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci předsedající o sponzorském daru  

pro obec Slavětín od pana Richarda Lipavského, informaci z Oboru životního prostředí o 

vydání  výjimky pro mravence rodu Formica, informace z Českého statistického úřadu o 

výběrovém šetření v domácnostech - Životní podmínky 2022, informace k programu 

Obnova venkova Vysočiny 2022 - obec si musí zažádat o dotaci sama a maximální výše 

dotace na projekt je 127 000,- Kč. 

 

 

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 25.2. 2022 od 18:00 hodin v kanceláři 

OU. 

 

 

Předsedající ukončila 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:  2.2. 2022. 

 

 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 



 

 

    ……………………….. 

  

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


