Obec Slavětín
Slavětín 7
Ždírec nad Doubravou
582 63

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín
konaného dne 26. 03. 2018
Zasedání Zastupitelstva obce Slavětín (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
hodin starostou obce Jiřím Stehnem (dále jako „předsedající“).
1. Zahájení.
Přítomní: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
Omluveni:
Dále přítomni: Jiří Sobota
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. Investiční specialista – Komerční banka
4. Finanční hospodaření za měsíc únor 2018
5. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav a kontrolní komise
6. Hřiště - povrch
7. Projekt na chodník podél silnice č. 3507
8. Sběr oleje ECO-PF s. r. o.
9. Kalkulace vodného
10. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/26/03/2018 bylo schváleno
2. Kontrola usnesení
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. Usnesení
je průběžně plněno ve všech bodech.
3. Investiční specialista – Komerční banka
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci investičního specialisty o možnostech zhodnocení
kapitálu pomocí dlouhodobého investování.

4. Finanční hospodaření za měsíc únor 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za únor 2018.
5. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav a kontrolní komise
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva a kontrolní komise dne
23. 02. 2018 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi.
6. Hřiště – povrch
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou firmy Aedint s. r. o. na dodávku a montáž
umělého sportovního povrchu STILMAT (plastový skládaný sportovní povrch). Na tuto
akci bude využita dotace z programu na obnovu venkova 2018 Kraje vysočina. Předběžná
cena je 756 187,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/26/03/2018 bylo schváleno
7. Projekt na chodník podél silnice č. 3507
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se zpracováním projektu na výstavbu chodníku podél silnice
číslo 3507 firmou DMC Havlíčkův Brod s. r. o. Předběžná cena projektu je 89 540,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/26/03/2018 bylo schváleno
8. Sběr oleje ECO-PF s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s dodatkem ke smlouvě s firmou EKO-PF s. r. o. o spolupráci při
likvidaci odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/26/03/2018 bylo schváleno
9. Kalkulace vodného
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí kalkulaci vodného za rok 2016. Stanovuje cenu pro rok
2018 na 10,- Kč/m3.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/26/03/2018 bylo schváleno
10. Různé
Zastupitelstvo bere na vědomí, že manipulační plocha před Kasalovi byla zpevněna,
oznámení o uplatňování územního plánu Havlíčkova Borová. Oznámení firmy AZ
Eletrostav a. s. o zahájení díla a vstupů na pozemky – „ V509 – Rekonstrukce vedení.
Nařízení Státní veterinární správy o ukončení mimořádného veterinárního opatření ke
zdolání nebezpečné nákazy – moru včelího plodu.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 23. 04. 2018 od 19:00 hod.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:40 hod.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 06. 04. 2018
Zapisovatel:

……………………….

Ověřovatelé:

……………………….
………………………..

Starosta:

………………………..

Razítko obce:

