
Obec Slavětín 

Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 23. 11. 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, Lenka Holasová, Oldřich Peřina, Richard Lipavský, Petr Ondráček 

Omluveni:    

Dále přítomni: 

 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Richarda Lipavského a Oldřicha Peřinu, 

zapisovatelkou zápisu Lenku Holasovou. 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 a říjen 2018 

4. Zápis představenstva LDO Přibyslav 

5. Zápis z Valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav 

6. Zápis z Valné hromady Svazku obcí Podoubraví 

7. Příspěvek na nákup ultrazvukového přístroje 

8. Zřízení kulturního výboru 

9. Návrh rozpočtu na rok 2019 

10. Rozpočtový výhled 2020 – 2022 

11. Rozpočtová změna č. 6  

12. Různé 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/23/11/2018 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 měsíce září a říjen 2018 

Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za září a říjen 2018. 

 

 

4. Zápis představenstva LDO Přibyslav 

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy představenstva LDO Přibyslav konané 27.září a 26. 

října v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi. 

 

 

5. Zápis z Valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav 

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z Valné hromady Svazku obecních lesů konané 30. 10. 

v Přibyslavi. 

 

 

6. Zápis z Valné hromady Svazku obcí Podoubraví 

      Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z Valné hromady Svazku obcí Podoubraví konané  

      3. 10. ve velké zasedací místnosti MěÚ v Chotěboři. 

 

 

7. Příspěvek na nákup ultrazvukového přístroje 

      Zastupitelstvo bere na vědomí příspěvek na nákup ultrazvukového přístroje.  

  

 

8.  Zřízení kulturního výboru 

      Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schválilo předsedu kulturního výboru Richarda Lipavského a členky  

kulturního výboru Hanu Lipavskou, Martinu Stehnovou, Renatu Petruželkovou a Dianu 

Turkovou. 

 

      Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č.2/23/11/2018 bylo schváleno 

 

 

      9.  Návrh rozpočtu na rok 2019 

      Zastupitelstvo bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 

 

 

10.  Rozpočtový výhled 2020 - 2022 

Zastupitelstvo projednalo návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 – 

2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky  

2020 – 2022. 

 

 

      11.  Rozpočtová změna č. 6 

      Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 6 týkající se vratky dotace na volby  

      a příspěvku Městu Chotěboř na přestupkovou komisi. 

 

      

12.  Různé 

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



v 1 a 3 Q 2018. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis kontrolního výboru OZ Slavětín 

z 5.10.2018. Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu z dohlídky z projektu Posílení vodního 

zdroje pro obec Slavětín, projekt je podporovaný z prostředků Státního fondu životního 

prostředí ČR. Zprávu společnosti EKO – KOM, a.s. o odměně ve výši 4 088,94 Kč za 1,112 

t vytříděného odpadu v období od začátku července do konce září. Kolaudační souhlas k 

užívání vodního díla „ČOV pro novostavbu rodinného domu čp. 62 ve Slavětíně.“ 

Uspořádání Vánočního  posezení v sobotu 22. 12. v hasičské zbrojnici. 

      Pořízení kontejnerů na odpad přes Svazek obcí Podoubraví. 

 

 

      Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 17. 12. 2018 od 18:00 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: 26. 11. 2018 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 

    ……………………….. 

  

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


