Obec Slavětín
Slavětín 7
Ždírec nad Doubravou
582 63

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín
konaného dne 29. 02. 2016
Zasedání Zastupitelstva obce Slavětín (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
hodin starostou obce Jiřím Stehnem (dále jako „předsedající“).
1. Zahájení.
Přítomní: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
Omluveni:
Dále přítomni: Štěpán Holub
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 nebyl vznesen doplňující návrh.
Zastupitelstvo bude jednat dle programu zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Finanční hospodaření za měsíc leden 2016
4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
5. Obecně závazná vyhláška o odpadech č.1/2016
6. Inventarizační zpráva za rok 2015
7. Změna č. 2 územního plánu Slavětín
8. D.A.S. – právní ochrana
9. Svazek obcí Podoubraví
10. Hydrogeologický průzkum
11. Karmel Sázava, z.s.
12. Náhrady cestovních výdajů
13. Různé
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/29/02/2016 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 leden 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za leden 2016.

4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav z 29.1.2016.
5. Vyhláška č. 1/2016 o odpadech
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavětín se na svém zasedání dne 29. 02. 2016 usneslo vydat na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Poplatek činí 504,- Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/29/02/2016 bylo schváleno
6. Inventarizační zpráva za rok 2015
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Inventarizační zprávou k 31.12.2015.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/29/02/2016 inventarizační zpráva za rok 2015 byla schválena
7. Změna č. 2 územního plánu Slavětín
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavětín vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a za použití § 43
odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
změnu č. 2 územního plánu Slavětín.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/29/02/2016 bylo schváleno
8. D.A.S. – právní ochrana
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci přítomného pana Štěpána Holuba, zástupce
firmy DAS, expozitury Jihlava. Týká se nabídky pojištění právní ochrany. Sjednáním
právní ochrany se zabezpečí právní poradenství a platby za advokáta, soudní řízení,
zpracování znaleckých posudků či služby tlumočníka. Zastupitelstvo zváží tuto nabídku
od pojišťovny DAS, na příštím zasedání stanoví další postup. Pan Holub opustil jednání.
9. Svazek obcí Podoubraví
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva Svazku obcí Podoubraví
z 10.02.2016. Souhlasí s nákupem připravované publikace Podoubraví na starých
fotografiích v počtu 1 ks.
10. Hydrogeologický průzkum
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou firmy Vodaservis Žďár nad Sázavou na
provedení hydrogeologického průzkumu a měření průtoku vody. Cílem je posílení zdroje
pitné vody. Cena nabídky je 28.677,- Kč. Firma bude oslovena, průzkum proveden.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/29/02/2016 bylo schváleno

11. Karmel Sázava, z.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dar spolku KARMEL SÁZAVA z.s. v podobě 3,- m3 smrkové
kulatiny na stavbu kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/29/02/2016 bylo schváleno
12. Náhrady cestovních výdajů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s úhradou cestovních výdajů spojených s vyřizováním obecních
záležitostí. S platností od 01. 03. 2016 budou kompenzovány náklady na cesty soukromým
vozidlem.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/29/02/2016 bylo schváleno
13. Různé
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci předsedajícího o nabídce paní Radky Paulusové
na prezentaci obce prostřednictvím ručně malovaných map. Žádost obce o dotaci na
výměnu kotle byla zamítnuta (pouze pro fyzické osoby). Byl zpracován nový pasport
obecních komunikací. V sobotu odpoledne na pouti zahraje pětičlenná Malá kapela Pavla
Havlíka, večer pak skupina CRASH. Další kolo Podoubravského víceboje proběhne
27. 08. 2016 v Oudoleni.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 31. 03. 2016 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: 04. 03. 2016
Zapisovatel:

……………………….

Ověřovatelé:

……………………….
………………………..

Starosta:

………………………..

Razítko obce:

