
Obec Slavětín 
Slavětín 7 
Ždírec nad Doubravou  
582 63 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 28. 12. 2015 
 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Slavětín (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00  
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 nebyl vznesen doplňující návrh. 
 
Zastupitelstvo bude jednat dle programu zasedání: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Finanční hospodaření za měsíc listopad 2015 
4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 
5. Finanční rozpočet obce na rok 2016 
6. Rozpočtové opatření č. 6/2015 
7. Rozpočtové opatření č. 7/2015 
8. Věcné břemeno 
9. Různé 

 
Výsledek hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/28/12/2015 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 listopad 2015 
Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za listopad 2015. 
 
4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav.  
 



5. Finanční rozpočet obce na rok 2016 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje finanční rozpočet obce na rok 2016. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/28/12/2015 bylo schváleno 

 
6. Rozpočtové opatření č. 6 
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2015 

 
7. Rozpočtová změna č. 7 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 7. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/28/12/2015 bylo schváleno 

  
8. Zřízení věcného břemene 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívajícího 
v právu vedení a údržby vodovodního řadu, jeho provozu, oprav a možnosti v nezbytném 
rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi, 
v rozsahu zakresleném v geometrickém plánu firmy GEONOVA s.r.o., č. plánu 129-
1316/2014 ze dne 16.4.2015, a to k tíži pozemků č. parc. 49/20, č. parc. 71/10, č. parc. 71/2 a 
č. parc. 71/3, kú. Slavětín u Oudoleně a ve prospěch obce Slavětín. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/28/12/2015 bylo schváleno 
 
9. Různé 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že dotace ministerstva pro místní rozvoj bude 
v příštím roce použita na opravu koryta potoka. Obec se pokusí 
využít tzv. kotlíkovou dotaci na výměnu starších kotlů ústředního vytápění v obecních 
bytech.  
 
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 25. 01. 2016 od 18:00 hod. 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 17:30 hod. 
 
Přílohy zápisu: 

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

Zápis byl vyhotoven dne: 03. 01. 2016 
 
Zapisovatel:  ………………………. 
   
 
Ověřovatelé:  ………………………. 
   
 
    ……………………….. 
   
 
Starosta:   ……………………….. Razítko obce: 


