
Obec Slavětín 
Slavětín 7 
Ždírec nad Doubravou  
582 63 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 27. 02. 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: 
 
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 Petrem Ondráčkem. 
 
Zastupitelstvo bude jednat dle programu zasedání: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Finanční hospodaření za měsíc leden 2017 
4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 
5. Zápis ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví 
6. Kalkulace vodného za rok 2016   
7. Cena vodného na rok 2017  
8. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy  
9. Odkoupení pozemků 
10. Platy zastupitelstva  
11. Nájem v obecních bytech                   
12. Spisová služba 
13. Různé 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/27/02/2017 bylo schváleno 
 
2. Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. Usnesení 
je průběžně plněno ve všech bodech. 





11. Nájem v obecních bytech 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo projednalo okolnosti týkající se výše nájmu v obecních bytech. Vzalo 
v úvahu výši nájmů v okolních obcích, výši provozních nákladů od roku 2001 do roku 
2016 vynaložených na provoz bytů, kanceláře obecního úřadu a knihovny, viz zápis 
finančního výboru Zastupitelstva obce Slavětín o kontrole hospodaření konané dne 03. 01. 
2017. Předsedající, Jiří Cacek a Lenka Holasová navrhli navýšit nájemné na 30,- Kč/m2. 
Petr Ondráček a Oldřich Peřina navrhli navýšit nájemné na 40,- Kč/m2. Zastupitelstvo 
obce upravuje výši nájemného v obecních bytech obce Slavětín na 30,- Kč/m2, s účinností 
od 01. 04. 2017. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 4  Proti 0  Zdržel se předsedající 
Usnesení č. 6/27/02/2017 bylo schváleno 
 
12. Spisová služba 
Zastupitelstvo projednalo způsob vedení spisové služby. Pověřilo Petra Ondráčka 
sestavením Spisového řádu a spisového plánu obce, na příštím zasedání ustanoví 
konkrétní způsob vedení spisové služby. 
 
13. Různé 
Zastupitelstvo pověřuje předsedajícího dohodnout s firmou Geonova s. r. o. zaměření 
pozemků, které má obec zájem odkoupit. Zastupitelstvo bere na vědomí: že prodej dvou 
stavebních parcel byl dokončen, včetně provedení vkladu do katastru nemovitostí. 
Vyrozuměni o provedeném vkladu do katastru nemovitosti ve věci sp. zn. V-672/2017-601 
od Ldo Přibyslav. Rozhodnutí K. ú. Kraje Vysočina nepovolit výjimku Ústavu biologie 
obratlovců. Žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny o souhlas s dělením pozemků. 
Žádost firmy GSP s. r. o. o vydání souhlasu s projektem a realizací zabezpečení dvou 
volně přístupných důlních děl v k. ú. Staré Ransko. Zastupitelstvo nemá zájem o zhotovení 
mapky mikroregionu Podoubraví. 

 
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 27. 03. 2017 od 18:30 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: 01. 03. 2017 
 
Zapisovatel:  ………………………. 
 
Ověřovatelé:  ………………………. 
 
    ……………………….. 
  
Starosta:   ……………………….. Razítko obce: 


