Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 7. 1. 2019, od 20.00 hod.
Zasedání Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují zahájil starosta MVDr. Miroslav Věříš (dále
jen předsedající), který konstatoval, že bylo řádně svoláno a podle přiložené prezenční listiny
je přítomno 7 zastupitelů, tj. 100 % všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné
Přítomní zastupitelé: MVDr. Miroslav Věříš, Mgr. Jakub Tláskal, Monika Lachmanová,
Blanka Šubrtová, MUDr. Růžena Potočková, Petr Tláskal, Ing. Vladimír Tláskal).
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Moniku Lachmanovou a Blanku Šubrtovou
a zapisovatelem Jakuba Tláskala.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Schválení zápisu ze schůze Zastupitelstva ze dne 19. 12. 2018
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze
zastupitelstva ze dne 19. 12. 2018. K zápisu nebylo připomínek ani návrhů zastupitelů.
Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje zápis ze schůze
Zastupitelstva obce ze dne 19. 12. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Schválení programu zasedání
Návrh usnesení č. 3: Program schůze zastupitelstva 7. 1. 2019:
1. Přidělení prací pro obec na rok 2019
2. Ostatní
3. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1. Přidělení prací pro obec na rok 2019
Předsedající předložil zastupitelstvu seznam prací pro obec, které nebyly obsazeny na
schůzi zastupitelstva 19. 12. 2018. Předsedající navrhl projednat nejdříve práce, kde se
přihlásil pouze jeden zájemce.
Následně budou projednány práce, na které se přihlásilo více zájemců, a navrhl provést
tajné hlasování, kdy každý zastupitel napíše jméno svého kandidáta na lístek. Přijat bude
zájemce, který obdrží nejvíce hlasů.





Úklid dětského hřiště a okolí OÚ (100 h ročně): přihlásil se pouze jeden
zájemce – předsedající navrhuje schválit žádost.
Úklid víceúčelového hřiště a okolí (40 h ročně): přihlásil se pouze jeden
zájemce – předsedající navrhuje schválit žádost.
Úklid prostorů u kontejnerů (40 h ročně): přihlásil se pouze jeden zájemce –
předsedající navrhuje schválit žádost.
Úklid chodníků od sněhu (40 h ročně): přihlásil se pouze jeden zájemce –
předsedající navrhuje schválit žádost.



Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje obsazení výše uvedených
pozic prací pro obec a pověřuje starostu podepsáním příslušných smluv.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0



Roznáška obecních tiskovin (30 h): Přihlásili se dva zájemci. Zastupitelé
provedli tajné hlasování. Po provedení hlasování a sečtení hlasů byl vybrán
zájemce s nadpoloviční většinou hlasů (poměr hlasů 6 : 1).



Úklid hřbitova (200 h): Předsedající navrhl navýšit počet předpokládaných
hodin na 200 hodin ročně z důvodu očekávané výsadby kolem hřbitova, kterou
bude nutné zalévat. Přihlásili se dva zájemci. Zastupitelé provedli tajné
hlasování. Po provedení hlasování a sečtení hlasů byl vybrán zájemce
s nadpoloviční většinou hlasů (poměr hlasů 5 : 2).



Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje obsazení výše uvedených
pozic prací pro obec a pověřuje starostu podepsáním příslušných smluv.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0



Sekání trávy a údržba veřejného prostranství (200 h): Nepřihlásil se žádný
zájemce a předsedající navrhuje práci rozdělit na jednotlivé úseky, na které se
zájemci přihlásili. Tato práce bude rozdělena celkem 4 zájemcům o jednotlivé
úseky.



Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení sekání trávy
v obci a údržbu veřejného prostranství na 4 úseky a ty přidělit jednotlivým
zájemcům.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 6 bylo schváleno.



Proti: 0

Zdrželi se: 0

Předsedající konstatoval, že pro práci v lese a úpravu dřevin v obci se nikdo
nepřihlásil a tyto pozice zůstávají neobsazené, dokud se zájemce nepřihlásí.

2. Ostatní


Předsedající představil návrhy na výsadbu zeleně kolem hřbitova a konstatoval, že
dorazily nabídky na provedení výsadby zeleně od tří firem Jan Šolc, Zahradnictví
Hrabík, Exnarovo zahradnictví. Proběhla diskuze o možnostech a porovnání nabídek
jednotlivých firem.
 Požadavky na výsadbu tújí okolo hřbitova:
 výška sazenic cca 50 až 60 cm,
 cca 230 sazenic
 odrůda smaragd – I. třída jakosti
 před výsadbou provedení herbicidního postřiku
 textilní folie a mulč
 Předsedající navrhl provést tajnou volbu tak, že každý zastupitel na lístek
napíše jednu firmu a vyhraje firma, která získá nadpoloviční většinu hlasů.
Pokud nebude vybrána firma v prvním kole nadpoloviční většinou, bude
provedeno druhé kolo, do kterého postoupí dvě firmy, které se umístí na
prvních dvou místech v prvním kole.



Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují vybere firmu
na osázení okolí hřbitova tajnou volbou volbu tak, že každý zastupitel na lístek
napíše jednu firmu a vyhraje firma, která získá nadpoloviční většinu hlasů.
Pokud nebude vybrána firma v prvním kole nadpoloviční většinou, bude
provedeno druhé kolo, do kterého postoupí dvě firmy, které se umístí
na prvních dvou místech v prvním kole.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 7 bylo schváleno.



Proti: 0

Byla provedena tajná volba a firma byla vybrána v prvním kole (poměr hlasů
4 : 2 : 1).

Předsedající seznámil zastupitele s možností odkupu pozemku parc. č. 155/2
(cca 8 m2) od soukromého majitele.


Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje
odkup pozemku parc. č. 155/2 od soukromého vlastníka.
Výsledek hlasování:
Pro: 2
Usnesení č. 8 nebylo schváleno.



Proti: 4

Zdrželi se: 1

Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují s žádostí
o příspěvek od ZŠ a MŠ TRIVIUM PLUS, o. p. s ve výši 8000,- Kč.


Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje poslat
příspěvek ZŠ a MŠ TRIVIUM PLUS, o. p. s ve výši 8000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 0
Usnesení č. 9 nebylo schváleno.



Zdrželi se: 0

Proti: 7

Zdrželi se: 0

Předsedající seznámil přítomné s průběhem rekonstrukce prodejny č. p. 69. Při příští
schůzi se bude vybírat dodavatel vybavení prodejny a nájemce prodejny.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 7. 1. 2019 v 22.45 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 16. 1. 2019
Zapsal:

Přílohy:

Ověřovatelé:

Starosta:

prezenční listina,

Vyvěšeno na úřední desce dne 16. 1. 2019

Sejmuto z úřední desky dne 1. 2. 2019

