Obec Slavětín
Slavětín 7
Ždírec nad Doubravou
582 63

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín
konaného dne 24. 09. 2018

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 návrh na doplnění programu předsedajícím.
Zastupitelstvo bude jednat dle programu zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Finanční hospodaření za měsíc červenec a srpen 2018
4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
5. Svazek obecních lesů Přibyslav
6. Rozpočtové opatření č. 5/2018
7. Sbírka na obec Prameny
8. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/24/09/2018 bylo schváleno
2. Kontrola usnesení
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. Usnesení
je průběžně plněno téměř ve všech bodech.

3. Finanční hospodaření za měsíc červenec a srpen 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za červenec a srpen 2018.
4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva dne 31. 08. 2018 v zasedací
místnosti družstva v Přibyslavi.
5. Svazek obecních lesů Přibyslav
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se zrušením Svazku obecních lesů Přibyslav.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/24/09/2018 bylo schváleno
6. Rozpočtové opatření č. 5/2018
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018.
7. Sbírka na obec Prameny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč do
veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem
pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem
Zlínského kraje dne 21.08.2018, č. j. : KUZL 60663/2018.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/24/09/2018 bylo schváleno
8. Různé
Zastupitelstvo bere na vědomí, že Sdružení místních samospráv ČR podává trestní
oznámení. Vedení obce děkuje všem spoluobčanům za spolupráci na organizačním
zajištění Podoubravského víceboje, odkalení studny a výměně ponorného čerpadla.
Rovněž tak za práci pro obec během celého uplynulého volebního období.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:55 hod.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 09. 2018
Zapisovatel:

……………………….

Ověřovatelé:

……………………….
………………………..

Starosta:

………………………..

Razítko obce:

