
Obec Slavětín 

Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 30. 10. 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 předsedajícím. 

 

Zastupitelstvo bude jednat dle programu zasedání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Finanční hospodaření za měsíc září 2017 

4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 

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

6. Plán rozvoje sportu 

7. Záměr obce č. 2/2017 prodej pozemku 

8. Záměr obce č. 3/2017 prodej pozemku 

9. Záměr obce č. 4/2017 prodej pozemku 

10. Rozpočtové opatření č. 6/2017 

11. Různé 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/30/10/2017 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 září 2017 

Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za září 2017. 





11. Různé 

Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o udělení 

souhlasu podle § 54 a o vydání výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny o udělení souhlasu s vypuštěním v lidské péči odchovaných jedinců druhu 

čmelák zemní. Cesta od parcel k lesu bude osázena ovocnými stromy. 

 

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 27. 11. 2017 od 18:30 hod. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:30 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne: 06. 11. 2017 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 

    ……………………….. 

  

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


