
Obec Slavětín 

Slavětín 7 

Ždírec nad Doubravou  

582 63 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín 

konaného dne 25. 1. 2019 

 

  
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, Petrem Ondráčkem a Oldřichem Peřinou. 

 

Zastupitelstvo bude jednat dle programu zasedání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Finanční hospodaření za měsíc prosinec 2018 

4. Zápis představenstva a kontrolní komise LDO Přibyslav 

5. Zápis představenstva LDO Přibyslav 

6. Zápis z volební členské schůze podílnických obcí LDO Přibyslav 

7. Zápis z ustavujícího zasedání představenstva LDO Přibyslav 

8. Zápis ze Svazku obcí Přibyslavska 

9. Zápis ze Svazku obcí Podoubraví 

10. Členství obce Nejepín ve Svazku obcí Podoubraví 

11. Rozpočtová změna č. 1/2019 

12. Rozúčtování nákladů na odpady 

13. Dohoda o provedení práce – obecní web 

14. Různé 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/25/1/2019 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 prosinec 2018 

Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za prosinec 2018. 

 

 

4. Zápis představenstva a kontrolní komise LDO Přibyslav 

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis představenstva a kontrolní komise LDO Přibyslav 

konané 21. prosince 2018 v salonku Hotelu Přibyslav v Přibyslavi. 

 

 

5. Zápis představenstva LDO Přibyslav 

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis představenstva LDO Přibyslav konané 22. 1. 2019 

v 15.00 hodin v Hotelu Přibyslav v Přibyslavi. 

 

 

6. Zápis z volební členské schůze podílnických obcí LDO Přibyslav 

      Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z volební členské schůze podílnických obcí LDO  

      Přibyslav konané 22. 1. 2019. 

     

 

7. Zápis z ustavujícího zasedání představenstva LDO Přibyslav 

      Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z ustavujícího zasedání představenstva LDO  

Přibyslav konaného 22. 1. 2019. 

  

 

8.  Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Přibyslavska 

      Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání valné hromady  Svazku obcí Přibyslavska 

      konaného  11. 12. 2018 v zasedacím sále radnice města Přibyslav. 

 

   

      9.  Zápis ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví 

      Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví  

      spojeného se setkáním starostů v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní  

      kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb konaného 18. 12.    

      2018 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Chotěboři. 

 

 

10.  Členství obce Nejepín ve Svazku obcí Podoubraví 

Návrh usnesení: 

Usnesení zastupitelstva obce Slavětín o schválení nového člena DSO Svazek obcí 

Podoubraví – obce Nejepín. 

 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/25/1/2019 bylo schváleno 

 

 

      11.  Rozpočtová změna č. 1/2019 

      Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 1 týkající se navýšení dotace na  

      státní správu. 

  

     



      12.  Rozúčtování nákladů na odpady 

      Návrh usnesení: 

      Zastupitelstvo projednalo rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního  

      odpadu a schvaluje ponechat místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběr, 

      přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 ve           

      stávající výši 504,- Kč za osobu. 

          

      Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/25/1/2019 bylo schváleno 

  

 

      13.  Dohoda o provedení práce – obecní web 

      Návrh usnesení: 

 

      Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o provedení práce s paní Lenkou Holasovou, týkající se 

      spravování místních obecních webových stránek s platností od 1. 2. 2019. 

 

      Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/25/1/2019 bylo schváleno 

 

       

      14.   Různé 

      Zastupitelstvo bere na vědomí porovnání spotřeby elektřiny za poslední  tři roky,     

      příspěvek od paní Jaroslavy Doleželové ohledně bezpečnosti na silnici v obci, program 

      Obnova venkova Vysočiny 2019, placení nájemného za rok 2018 v bytě č. 2, zápis  

      finančního výboru o kontrole hospodaření obce za 4 Q roku 2018, zápis kontrolního  

      výboru z 14. 1. 2019. Uspořádání posezení se seniory, které se bude konat 23. 3.  

 

 

      Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 22. 2. 2019 od 18:00 hod. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18:50 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 1. 2019 

 

Zapisovatel:  ………………………. 

 

Ověřovatelé:  ………………………. 

 

    ……………………….. 

  

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


