
Obec Slavětín 

Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 27. 11. 2017 

 

  
Zasedání Zastupitelstva obce Slavětín (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30  

hodin starostou obce Jiřím Stehnem (dále jako „předsedající“). 

 

1. Zahájení. 

Přítomní:  Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina 

Omluveni:  

Dále přítomni: Hana Dočekalová 

 

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 návrh na doplnění programu předsedajícím a Petrem Ondráčkem. 

 

Zastupitelstvo bude jednat dle programu zasedání: 

1. Zahájení 

2. Obecní kronika 

3. Kontrola usnesení 

4. Finanční hospodaření za měsíc říjen 2017 

5. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 

6. Zápis ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví a valné hromady 

7. Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků  

8. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 

9. Vyhláška č. 1/2017 o odpadech 

10. Rozpočtové opatření č. 7/2017 

11. Rozpočtové opatření č. 8/2017 

12. Finanční výbor 

13. Různé 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/27/11/2017 bylo schváleno 

 

2. Obecní kronika 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí se zněním zápisu do obecní kroniky za rok 2016, se kterým 

přítomné seznámila kronikářka paní Hana Dočekalová. Hana Dočekalová opustila 



jednání. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/27/11/2017 bylo schváleno 

 

3. Kontrola usnesení 

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. Usnesení 

je průběžně plněno ve všech bodech. 

 

4. Finanční hospodaření za měsíc říjen 2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za říjen 2017. 

 

5. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 

Zápis z jednání představenstva a kontrolní komise nedorazil. Zastupitelstvo bere na 

vědomí informaci o úhradě 3. řádné splátky nájemného za rok 2017. 

 

6. Zápis ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví a Valné hromady 

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví 

dne 24. 11. 2017 v kanceláři místostarosty města Chotěboř. 

 

7. Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje návrh nové veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené 

působnosti v oblasti přestupků mezi městem Chotěboř a obcí Slavětín. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/27/11/2017 bylo schváleno 

 

 

8. Návrh rozpočtu na rok 2018 

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2018. 

 

9. Vyhláška č. 1/2017 o odpadech 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Slavětín se na svém zasedání dne 27. 11. 2017 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. 1/2017 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. 4/27/11/2017 bylo schváleno 

 

10. Rozpočtové opatření č. 7/2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017 týkající se veřejné zeleně. 

 

11. Rozpočtové opatření č. 8/2017 

Návrh usnesení:   

Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 8/2017 týkajícím se nebezpečného 

odpadu, požární ochrany, dotace na potok, a opravy koryta potoka.  

 



Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/27/11/2017 bylo schváleno 

 

12. Finanční výbor 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru o kontrole hospodaření obce 

v 1 až 3 Q 2017.  

 

 

13. Různé 

Tradiční vánoční posezení se bude konat 22. 12. od 16:00 hod v Hasičské zbrojnici. 

Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o neudělení souhlasu s vypuštěním v lidské péči 

odchovaných jedinců druhu čmelák zemní. Veřejnou vyhlášku Ministerstva zemědělství o 

opatření obecné povahy týkající se zpracování nahodilých těžeb. Oznámení záměru na 

vyhlášení přírodní památky Brožova skála. Informaci firmy EKOKOM o množství 

vytříděného odpadu a výši odměny. Oznámení Městského úřadu Chotěboř, odbor 

životního prostředí, o návrhu stanovení ochranného pásma vodních zdrojů – zdroj 

Březina, k. ú. Slavětín u Oudoleně a zdroj Olšiny, k. ú. Oudoleň. 

 

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 27. 12. 2017 od 16:00 hod. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:15 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

 

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

2) Zápis finančního výboru 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 11. 2017 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 

    ……………………….. 

  

Starosta:   ……………………….. Razítko obce: 


