
Obec Slavětín 

Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 28. 05. 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 duben 2018 

4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 

5. Zápis z jednání členské schůze LDO Přibyslav 

6. Zápis z valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav 

7. Účetní uzávěrka obce za období 2017 

8. Závěrečný účet obce za rok 2017 

9. Věcné břemeno GasNet, s. r. o. 

10. GDPR 

11. Cenová nabídka firmy Jan Matějka Autodoprava 

12. Různé. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/28/05/2018 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 duben 2018 

Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za duben 2018. 

 

4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva dne  

27. 04. 2018 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi. 

 

5. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav 

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání členské schůze ze dne 17. 05. 2018 konané 

v Hotelu Přibyslav v Přibyslavi.  

 

6. Zápis z valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav 

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav 

konané 26. 04. 2018 v Přibyslavi 

 

7. Účetní uzávěrka obce Slavětín za období 2017 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Slavětín za účetní období 2017 sestavenou 

k 31. 12. 2017 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/28/05/2018 bylo schváleno 

 

8.  Závěrečný účet obce Slavětín za rok 2017 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Slavětín za rok 2017 včetně zprávy o 

přezkumu hospodaření a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad  

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/28/05/2018 bylo schváleno 

 

9. Věcné břemeno GasNet, s. r. o. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s firmou GasNet, s. r. o. o zřízení věcného břemene 

týkajícího se plynovodu u obecních parcel. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/28/05/2018 bylo schváleno 

 

10. GDPR 

Zastupitelstvo bere na vědomí registraci agend a směrnice na ochranu osobních údajů 

 

11. Cenová nabídka firmy Jan Matějka – autodoprava 

Zastupitelstvo bere na vědomí cenovou nabídku firmy Jan Matějka – autodoprava, Ždírec 

nad Doubravou týkající se doplňujících konstrukcí a práce na pozemních komunikacích, 

úpravy prostoru návsi a stanoviště kontejnerů. 

 

 

 

 



12. Různé 

Zastupitelstvo bere na vědomí, že zhotovení povrchu víceúčelového povrchu hřiště bude 

v příštím týdnu zahájeno, žádost o podporu Linky bezpečí, z. s. Informaci firmy 

EKOKOM o výši odměny a množství odpadů a obalů vytříděných v období 01. 01. – 31. 

03. 2018 

 

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 25. 06. 2018 od 19:00 hod. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:10 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne: 06. 06. 2018 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 

    ……………………….. 

  

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


