Obec Slavětín
Slavětín 7
Ždírec nad Doubravou
582 63

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín
konaného dne 26. 09. 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 byl
vznesen doplňující návrh Petrem Ondráčkem.
Zastupitelstvo bude jednat dle programu zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Finanční hospodaření za měsíc červenec a srpen 2016
4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
5. Žádosti o stavební parcely
6. Rozpočtové opatření č. 3
7. Rozšíření veřejného osvětlení
8. Žádost obce Oudoleň, vodní zdroj Březina
9. Odstranění zeleně u pana Solaře
10. Posílení vodního zdroje obce Slavětín
11. Různé
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/26/09/2016 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 měsíce červenec a srpen 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za červenec a srpen 2016.

4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva a kontrolní komise LDO
Přibyslav ze dne 02. 09. 2016.
5. Žádosti o stavební parcely
Zastupitelstvo bere na vědomí žádosti o odkoupení stavebních parcel č. p. 71/5 a 71/6 v k.
ú. Slavětín u Oudoleně. Budou učiněny úkony potřebné k prodeji těchto stavebních parcel.
6. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, týkající se příspěvku na Svazek
obcí Podoubraví.
7. Rozšíření veřejného osvětlení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením veřejného osvětlení, podél komunikace vedoucí
směrem na Oudoleň.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/26/09/2016 bylo schváleno
8. Žádost obce Oudoleň, vodní zdroj Březina
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s vydáním rozhodnutí o navýšení odběru podzemní vody z vodního
zdroje Březina umístěného na pozemku p. č. 177/7 v k. ú. Slavětín u Oudoleně.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/26/09/2016 bylo schváleno
9. Odstranění zeleně u pana Solaře
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s odstraněním zeleně u pana Solaře, která zasahuje do komunikace
na návsi. Důvodem je nepřehlednost přilehlé křižovatky.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/26/09/2016 bylo schváleno
10. Posílení vodního zdroje obce Slavětín
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o průběhu hydrogeologického měření.
Do 15. 10. 2016 budou známy výsledky měření a bude zpracován projekt na posílení
vodního zdroje obce Slavětín, tak aby bylo možno včas požádat o finanční dotaci na tuto
akci.
11. Různé
Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhlas s odstraněním části stavby: Venkovní vedení
VN 22 kV č. 61, odbočka Buková. Pan Petr Jun osadí části prostoru na návsi cibulovinami.
Firma EuroEnergo s.r.o. zpracuje průkaz energetické náročnosti budovy č. p. 7. Bude
přistaven kontejner na komunální odpad ze sběrného dvora v Havl. Borové. Nově
vydávaný Podoubravský zpravodaj bude distribuován do každédo domu. Družstvo
Slavětína, ve složení Lenka Holasová, Oldřich Peřina a Jiří Stehno, se na Podoubravském
víceboji umístilo na krásném 9 místě. Pojistná smlouva uzavřená s Českou pojišťovnou
bude vypovězena, z důvodu možnosti oslovení více pojišťoven, zajistí Petr Ondráček.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 31. 10. 2016 od 19:00 hod.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20:10 hod.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 07. 10. 2016
Zapisovatel:

……………………….

Ověřovatelé:

……………………….
………………………..

Starosta:

………………………..

Razítko obce:

