Obec Slavětín
Slavětín 7
Ždírec nad Doubravou
582 63

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín
konaného dne 29. 12. 2014
Zasedání Zastupitelstva obce Slavětín (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:05
hodin starostou obce Jiřím Stehnem (dále jako „předsedající“).
1. Zahájení.
Přítomní: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
Omluveni:
Dále přítomni: Ing. Vojtěch Ondráček.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Lenku Holasovou a Oldřicha Peřinu, zapisovatelem
zápisu Petra Ondráčka. K návrhu nebyly 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 panem Petrem Ondráčkem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bude jednat dle schváleného programu zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Finanční hospodaření za měsíc listopad 2014
4. Zápis představenstva LDO Přibyslav
5. Schválení rozpočtu obce na rok 2015
6. Zastupování obce na LDO Přibyslav
7. Zajištění provozu vodovodu a odradonovací stanice
8. Sběr a svoz kom. odpadu
9. Stav obecního lesa
10. Navýšení osvobození od poplatku za odpady pro občany do 15 let
11. Posezení pro seniory
12. Příspěvek na florbalový klub FBC SALAMANDRA
13. Rozpočtová změna č. 7
14. Různé
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/29/12/2014 bylo schváleno

2. Kontrola usnesení.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání.
3. Finanční hospodaření za listopad 2014
Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření za listopad 2014.
4. Zápis představenstva LDO Přibyslav
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z představenstva LDO Přibyslav.
5. Schválení rozpočtu na rok 2015
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2015 dle návrhu z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/29/12/2014 bylo schváleno
6. Zastupování obce na LDO Přibyslav
Návrh usnesení:
Pro zastupování obce při jednání na LDO Přibyslav byli navrženi Petr Ondráček
a Jiří Stehno.
Výsledek hlasování: Petr Ondráček Pro 1 Proti 4 Zdrželi se 0
Jiří Stehno
Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 3/29/12/2014 V orgánech Lesního družstva obcí bude obec zastupovat Jiří
Stehno
7. Zajištění provozu vodovodu a odradonovací stanice
Zastupitelstvo bere na vědomí že funkci vodohospodáře bude vykonávat Petr Ondráček.
Za tímto účelem s ním bude sepsána dohoda.
8. Sběr a svoz kom. odpadu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí skutečné náklady na sběr, svoz netříděného kom. odpadu
v roce 2013 a schvaluje nenavyšovat poplatek na sběr a svoz netříděného kom. odpadu pro
rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/29/12/2014 bylo schváleno
9. Stav obecního lesa
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o současném stavu obecního lesa a projednalo
další kroky ohledně zpracování nahodilé těžby.
10. Navýšení osvobození od poplatku za odpady pro občany do 15 let
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na navýšení osvobození od poplatku za odpady pro
občany do 15 let věku.
Výsledek hlasování: Pro 1 Proti 4 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/29/12/2014 nebylo schváleno , zůstává osvobození od poplatku za odpad do 6

let věku.
11. Posezení pro seniory
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o uspořádání tradičního posezení pro seniory
s kulturním programem.
12. Příspěvek na florbalový klub FBC SALAMANDRA
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz
florbalového klubu FBC SALAMANDRA ve výši 1000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/29/12/2014 bylo schváleno
13. Rozpočtová změna č. 7
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o rozpočtové změně č. 7, která se týká
zajištění oslav 700 let obce.
14. Různé
Zastupitelstvo projednalo otázky zajištění dostatečného zdroje vody o dostatečném
výtlaku v souvislosti s rozvojem obce, pověřilo Petra Ondráčka zpracováním interní
směrnice týkající se zápisů ze schůzí zastupitelstva, informování obce o své činnosti a
participace občanů na územní samosprávě.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 26. 1. 2015 v 18:00 hod.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 19:35 hod.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 29. 12. 2014
Ověřovatelé:

Starosta:

Razítko obce:

……………………….

dne 29. 12. 2014

………………………..

dne 29. 12. 2014

………………………..

dne 29. 12. 2014

