
Obec Slavětín 
Slavětín 7 
Ždírec nad Doubravou  
582 63 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 25. 04. 2016 
 
 
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: 
 
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 březen 2016 
4. Zápis z jednání představenstva a členské schůze LDO Přibyslav 
5. Závěrečný účet obce Slavětín za rok 2015   
6. Rozpočtové opatření č. 1/2016 
7. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku 
8. Smlouva o poskytnutí odborných knihovnických služeb   
9. Zahradní traktor                                                        
10. Volba člena kulturního výboru 
11. Finanční výbor 
12. Různé 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/25/04/2016 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 březen 2016 
Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za březen 2016. 
 
 



4. Zápis z jednání představenstva a členské schůze LDO Přibyslav 
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav z 24.03.2016, 
a zápis z jednání členské schůze LDO Přibyslav z 19.04.2016. 
 
5. Závěrečný účet obce Slavětín za rok 2015 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Slavětín za rok 2015 včetně zprávy o 
přezkumu hospodaření a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/25/04/2016 bylo schváleno 
 
6. Rozpočtové opatření č. 1/2016 
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2016 
 
7. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k majetku s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tato smlouva se týká 
parcel číslo 250/2, 250/4, 250/6, 250/8, ležících pod místní komunikací spojující obce 
Slavětín a Oudoleň. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/25/04/2016 bylo schváleno 
 
8. Smlouva o poskytnutí odborných knihovnických služeb 
Zastupitelstvo bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí odborných knihovnických 
služeb s Krajskou knihovnou Vysočiny se sídlem Havlíčkovo náměstí 87 Havl. Brod. 
 
9. Zahradní traktor 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje nákup žacího stroje Starjet Exklusive UJ 102-21 p4 od firmy 
Milan Milichovský – MAT prodej a servis lesní, zahradní a komunální techniky Pražská 
2495, Havl. Brod. Cena je dohodnuta na 108.990,- Kč 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/25/04/2016 bylo schváleno 

 
10. Volba člena kulturního výboru 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Lenky Holasové, aby se členkou kulturního výboru  
stala Renata Petruželková ml. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5/25/04/2016 bylo schváleno 
 
11. Finanční výbor 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru o kontrole hospodaření obce 
v 1Q 2016.  
 
12. Různé 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek posouzení zákonitosti obecně závazné vyhlášky č. 
1/2016 obce Slavětín, která nebyla shledána v rozporu se zákonem. Zápis ze zasedání 
představenstva Svazku obcí Podoubraví. 14.05.2016 proběhne brigáda na opravu 
klubovny u koupaliště. Petr Ondráček na příští schůzi zastupitelstva předloží konkrétní 



návrhy pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci. 
 
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 30. 05. 2016 od 19:00 hod. 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:45 hod. 
 
Přílohy zápisu: 

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

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 04. 2016 
 
Zapisovatel:  ………………………. 
 
Ověřovatelé:  ………………………. 
 
    ……………………….. 
  
Starosta:   ……………………….. Razítko obce: 


