
Obec Slavětín 
Slavětín 7 
Ždírec nad Doubravou  
582 63 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 03. 03. 2015 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Slavětín (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:05  
hodin starostou obce Jiřím Stehnem (dále též 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 nebyl vznesen doplňující návrh. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo bude jednat dle schváleného programu zasedání: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Informace o prodeji parcel 
4. Návrh na uzavření smlouvy s E-ON 
5. Různé 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/03/03/2015 bylo schváleno 

 
2. Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. Usnesení 
je průběžně plněno ve všech bodech. 

  
3. Informace o prodeji parcel 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci pana starosty J. Stehna a pana P. Ondráčka 
týkající se současného stavu převodu stavebních parcel na kupující osoby. V pondělí pan 
JUDr. Lubomír Málek dodal na katastrální úřad doklad týkající se změny druhu 
pozemku. V současné době nic nebrání dokončení administrativních úkonů spojených s 
převodem parcel na kupující. Pokud nenastanou žádné komplikace, do 15. 3. 2015 by 
všechny převody měly být vyřízeny. 
 



4. Návrh na uzavření smlouvy s firmou E.ON 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Slavětín, jakožto podílník Lesního družstva obcí se sídlem 
v Přibyslavi, souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
– souhlas s umístěním distribučního zařízení v katastrálním území obce Veselíčko u 
Žďáru nad Sázavou a obce Jámy.  
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/03/03/2015 bylo schváleno 

 
5. Různé 
Zastupitelstvo bere na vědomí změnu podmínek přiznání dotace na rozvoj venkova 
týkající se nutnosti uzavření smlouvy s dodavatelem akce. Teprve na základě smlouvy, 
uzavřené s dodavatelem akce, bude obci přiznána dotace na konkrétní akci. 
 
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 30. 3. 2015 v 18:00 hod. 
 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18:35 hod. 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 04. 03. 2015 
 
 
Zapisovatel:  ……………………….   
 
 
Ověřovatelé:  ……………………….   
 
 
    ………………………..   
 
 
Starosta:   ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
Razítko obce: 
 

 


