
Obec Slavětín 
Slavětín 7 
Ždírec nad Doubravou  
582 63 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 23. 02. 2015 
 
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:   Marek Doležel, Gabriela Doleželová DiS, Tomáš Prostřední, Martin Smejkal, 
           Ladislav Procházka, Jana Procházková. 
 
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 doplňující návrh panem Procházkou a Doleželem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo bude jednat dle doplněného programu zasedání: 
1. Zahájení 
2. Prodej parcel 
3. Provoz bytovky 
4. Kontrola usnesení 
5. Finanční hospodaření za měsíc leden 2015 
6. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 
7. Změna územního plánu 
8. Návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu 
9. Určení zastupitele obce pro jednání o změně č. 2  
10. Inventarizační zpráva 
11. Fotoalbum obce 
12. Oprava silnice č. 3507 
13. Vyhláška o odpadech 
14. Různé 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/23/02/2015 bylo schváleno 

 
2. Prodej parcel. 
Byl vznesen dotaz panem Ladislavem Procházkou ohledně převodu parcel na nové 
vlastníky. Po půl roce od zaplacení stavebních parcel, nejsou tyto stále převedeny, navíc 



propadla 6 měsíční lhůta pro uskutečnění převodu. Kupující dodnes nemají ani doklad o 
zaplacení kupní ceny pozemku. Následovala zpráva pana M. Doležela týkající se stavu 
věci. A zpráva starosty obce pana J. Stehna. Dle této zprávy pan M. Smejkal je majitelem 
kupovaného pozemku. Vzhledem k nastalé situaci navrhl pan Procházka změnu kupní 
smlouvy, čl. IV týkající se úhrady geometrického plánu, a požádal o doklad o zaplacení 
kupní ceny pozemku. Starosta obce prověří současný stav věci na katastru nemovitostí, a 
bude intenzivně pracovat na její nápravě a urychlení převodu. Průběžně bude informovat 
zastupitele i kupující. Změnou kupní smlouvy se bude zastupitelstvo zabývat na příštím 
zasedání. 
 
3. Provoz obecní bytovky 
Pan M. Doležel vznesl dotaz týkající se provozu obecní bytovky. Již dříve si vyžádal e-
mailem informace ohledně financování provozu bytovky a jeho efektivity pro obec. Tyto 
informace se obci zatím nepodařilo připravit. Zastupitelstvo připraví podklady a bude se 
touto otázkou zabývat na příštím zasedání. Další pomět se týkal rekonstrukce místní 
komunikace u nových parcel. Tato byla pro letošek odložena, v budoucnu bude provedena 
dle projektové dokumentace, je podmínkou kolaudace nové zástavby. 
 
4. Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. Usnesení 
je průběžně plněno ve všech bodech. 
 
5. Finanční hospodaření za leden 2015 
Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za leden 2015. 
 
6. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 
Zápis tento měsíc nedorazil. 
 
7. Změna územního plánu 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost manželů Horákových o změnu územního plánu obce 
Slavětín, z důvodu výstavby rodinného domku. Žádost byla předjednána na pověřené obci 
Chotěboř. Náklady spojené s touto změnou budou hrazeny stejným dílem obcí a manžely 
Horákovými. 
 
8. Návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením změny č.2 územního plánu Slavětín na pozemku 
číslo parcelní 185 v k.ú. Slavětín u Oudoleně v ploše smíšené výroby  (VS)  - s úpravou 
podmínek využití plochy z podmětu pana Lubomíra Horáka bytem Peršíkov 10, Havl. 
Borová 582 23 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/23/02/2015 bylo schváleno 
 
9. Určení zastupitele obce pro jednání o změně č. 2  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo určuje, v souladu s § 47 a 53 zákona č. 183/2006 Sb.,(stavební zákon) 
v platném znění starostu pana Jiřího Stehna pro spolupráci při pořizování změny č. 2 
územního plánu Slavětín 
Navržen starosta obce Jiří Stehno. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/26/01/2015 delegát byl schválen 



 
10. Inventarizační zpráva 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Inventarizační zprávou. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/26/01/2015 inventarizační zpráva za rok 2014 byla schválena 
 
11. Fotoalbum obce 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje pořízení fotolba obce. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5/26/01/2015 bylo schváleno 

 
12. Oprava silnice č. 3507 
Zastupitelstvo bylo informováno o jednání zástupců obce s Ing. Liborem Jouklem na 
krajském úřadě v Jihlavě, ohledně opravy silnice č. 3507 v úseku Havl. Borová – silnice č. 
34. Oprava proběhne v letošním roce. 
 
13. Vyhláška o odpadech 
Zastupitelstvo bere na vědomí dopis odboru veřejné správy, dozoru a kontroly týkající se 
doplnění obecně závazné vyhlášky o odpadech. 
 
14. Různé 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci velitele SDH Slavětín Radka Doležela týkající se 
personálního obsazení obecní jednotky požární ochrany. Zajištění povinného školení a 
finančního krytí zdravotních prohlídek členů jednotky. 
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 30. 3. 2015 v 18:00 hod. 
 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20:25 hod. 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 02. 2015 
 
 
Zapisovatel:  ……………………….   
 
 
Ověřovatelé:  ……………………….   
 
 
    ………………………..   
 
 
Starosta:   ………………………..  Razítko obce: 
 

 


