
Obec Slavětín 
Slavětín 7 
Ždírec nad Doubravou  
582 63 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 25. 07. 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: Lenka Tichá 
 
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 Petrem Ondráčkem. 
 
Zastupitelstvo bude jednat dle programu zasedání: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Finanční hospodaření za měsíc červen 2016 
4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 
5. Projekt  – Centrum společných služeb – SVOP 
6. Pojistná smlouva s ČP 
7. Cenová nabídka na zpevněnou plochu pro kontejnery 
8. Cenová nabídka na úpravu koryta vodoteče   
9. Rozpočtové opatření 
10. Žádost Šnáblovi                                            
11. Finanční výbor 
12. Různé 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/25/07/2016 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 červen 2016 
Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za červen 2016. 
 
 



 
4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva a kontrolní komise LDO 
Přibyslav dne 24. 06. 2016. 
 
5.  Projekt – Centrum společných služeb – SVOP 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o zřízení Centra společných služeb při 
Svazku obcí Podoubraví. 
 
6. Pojistná smlouva 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci Lenky Tiché o znění nové pojistné smlouvy, která 
bude uzavřena mezi Českou pojišťovnou a Obcí Slavětín. Lenka Tichá opustila zasedání. 
 
7. Cenová nabídka na zpevněnou plochu pro kontejnery 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou firmy Jan Matějka – autodoprava, na 
zhotovení zpevněné plochy pro kontejnery. Cena dodávky by měla být 116 455,75 Kč bez 
DPH. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/25/07/2016 bylo schváleno 
 
8. Cenová nabídka na úpravu koryta vodoteče 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou firmy Jan Matějka – autodoprava na úpravu a 
zpevnění koryta vodoteče. Cena dodávky by měla být 258 997,45 Kč bez DPH. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/25/07/2016 bylo schváleno 
 
9. Rozpočtové opatření 
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2016 ze dne 30. 06. 2016. 
 
10. Žádost Šnáblovi     
 Návrh usnesení:                                     
Zastupitelstvo souhlasí s žádostí manželů Vladimíra a Ivany Šnáblových, o prodloužení 
kupní smlouvy ze dne 29. 7. 2014 týkající se prodeje parcely č. 71/7. Kupní smlouva se 
tímto prodlužuje o jeden rok. Manželé Šnáblovi tak nemusí zaplatit pokutu 100 000 Kč za 
nedodržení kupní smlouvy. 
 
11. Finanční výbor 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru o kontrole hospodaření obce 
v 1 a 2 Q 2016.  
 
12. Různé 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí doručení Certifikátu k „Environmentálnímu 
vyúčtování za rok 2015“. Informaci starosty o nutnosti provést revizi kotlů na tuhá paliva, 
a to do konce roku 2016. Pan Petr Jun bude osloven ohledně osazení obrubníků okolo 
výsadby na návsi a osázení břehu potoka. 29. 07. 2016 bude proveden odečet vodoměrů a 
následující den bude v kanceláři vybírán poplatek za vodu. Cena za m3 je 10 Kč.  
 
 
 



 
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 26. 09. 2016 od 19:00 hod. 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20:30 hod. 
 
Přílohy zápisu: 

1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
2) Zápis finančního výboru  
 

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 07. 2016 
 
Zapisovatel:  ………………………. 
 
Ověřovatelé:  ………………………. 
 
    ……………………….. 
  
Starosta:   ……………………….. Razítko obce: 


