
Obec Slavětín 

Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 23. 04. 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: Marcela Ondráčková 

 

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 březen 2018 

4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 

5. Směna majetku č. 1/2018 

6. Smlouva pachtovní č. 1/2018 

7. Stanovení počtu členů zastupitelstva 

8. Rozpočtové opatření č. 2/2018 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu 

10. Různé. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/23/04/2018 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 březen 2018 

Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za březen 2018. 



 

4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva dne  

23. 03. 2018 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi. 

 

5. Směna majetku č. 1/2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí se směnou majetku obce mezi Lesním družstvem obcí a 

podílnickými obcemi č. 1/2018 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/23/04/2018 bylo schváleno 

 

6. Smlouva pachtovní č. 1/2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí s propachtováním spoluvlastnického podílu ve výši 10/710. 

Smlouva pachtovní č. 1/2018. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/23/04/2018 bylo schváleno 

 

7. Stanovení počtu členů zastupitelstva. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo stanovuje počet členů zastupitelstva obce pro příští volební období 2018 – 

2022. Zastupitelstvo bude pěti členné. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/23/04/2018 bylo schváleno 

 

8. Rozpočtové opatření č. 2/2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovou změnou č. 2/2018. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/23/04/2018 bylo schváleno 

 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/23/04/2018 bylo schváleno 

 

10. Různé 

Zastupitelstvo bere na vědomí, že smlouva na zhotovení povrchu víceúčelového povrchu 

hřiště byla podepsána. Byla vybrána modro – zelená kombinace. Byla oslovena firma 

pana Jana Matějky ohledně úpravy prostoru návsi a stanoviště kontejnerů. Návrh 

závěrečného účtu Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2017. Oznámení o 

zahájení řízení, seznámení s podklady pro rozhodnutí o zřízení věcného břemene a 

vyznačení plomby na nemovitosti P: 2365/1 k.ú. Jámy. Návrh opatření obecné povahy ve 

věci stanovení ochranného pásma vodních zdrojů – zdroj Březina a zdroj Olšiny. 



Přidělení čísla popisného 61 stavbě na pozemku p. č. 185 v k. ú. Slavětín, na žádost pana 

Lubomíra Horáka trvale bytem Peršíkov 10 Ždírec nad Doubravou 582 63 

 

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 28. 05. 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: 26. 04. 2018 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 

    ……………………….. 

  

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


