
Obec Slavětín 
Slavětín 7 
Ždírec nad Doubravou  
582 63 
 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 29. 09. 2015 
 
 
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, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina 
Omluveni: 
Dále přítomni:  Martin Smejkal, Gabriela Doleželová DiS 
 
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 návrhy paní Lenkou Holasovou. 
 
Zastupitelstvo bude jednat dle programu zasedání: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Finanční hospodaření za měsíc srpen 2015 
4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 
5. Rozpočtové opatření č. 3/2015 
6. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 
7. Veřejné osvětlení 
8. Výstava Bohumila Vavrouška Slavětínského 
9. Pořízení nového zábradlí 
10. Úprava prostoru návsi 
11. Dětské hřiště 
12. Různé 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/29/09/2015 bylo schváleno 
 
 
 
 



2. Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. Usnesení 
je průběžně plněno ve všech bodech. 
 
3. Finanční hospodaření za měsíc srpen 2015 
Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za srpen 2015. 
 
4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav.  
 
5. Rozpočtové opatření č. 3/2015 
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2015 
 
6. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny o pokácení 
dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o suché stromy podél silnice č. III/3507 v úseku 
Slavětín – státní silnice č. 34. Zastupitelstvo nemá námitek. 
 
7. Veřejné osvětlení 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí 16 ks stávajících svítidel veřejného osvětlení a 
instalací 2 ks nových svítidel. Akce v hodnotě 223 093,- Kč bude hrazena z 60% dotací 
v celkové výši 104 000,- Kč, zbývajících 40% bude hrazeno z rozpočtu obce. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/29/09/2015 bylo schváleno 
 
8. Výstava Bohumila Vavrouška Slavětínského 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným zapůjčením výstavy dalším obcím a organizacím. 
Zapůjčení bude realizováno na základě smlouvy a složení vratné kauce ve výši 5 000,- Kč. 
Gabriela Doleželová opustila jednání. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/29/09/2015 bylo schváleno 
 
9. Pořízení nového zábradlí 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením bezpečnostního zábradlí na taras u potoka tekoucího 
z návsi k Oudoleni. Zároveň bude vyměněno zábradlí u mostku na návsi. Realizace byla 
dohodnuta s panem Ivo Bénou, který předložil cenovou nabídku v celkové výši 41 019,-Kč. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/29/09/2015 bylo schváleno 
 
10. Úprava prostoru návsi 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem pana Petra Juna na úpravu prostoru návsi, 
spočívajícím v odstranění jehličnatých rostlin a výsadbě cibulovin, trvalek a dvou 
okrasných rostlin. Realizace jaro 2016. Dotazy a připomínky u Lenky Holasové. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5/29/09/2015 bylo schváleno 



 
11. Dětské hřiště 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci Lenky Holasové o návrzích na realizaci dětského 
hřiště. Byly osloveny 3 firmy. V současné době jsou porovnávány jejich cenové nabídky. 
Případné dotazy a připomínky směřujte na Lenku Holasovou. 
 
12. Různé 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci předsedajícího o oslovení firmy Jan Matějka – 
autodoprava v souvislosti s úpravou místní komunikace u rod. domů č.p. 58 a 59. Zejména 
vyřešení problémů s povrchovou vodou a jejím odtokem. Firma se zavázala předložit 
cenovou nabídku a akci zrealizovat ještě v letošním roce.  
 
 
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 26. 10. 2015 od 19:00 hod. 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:00 hod. 
 
Přílohy zápisu: 

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

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 09. 2015 
 
Zapisovatel:  ………………………. 
   
 
Ověřovatelé:  ………………………. 
   
 
    ……………………….. 
   
 
Starosta:   ……………………….. Razítko obce: 


