Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 15. 1. 2019, od 18.00 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 programu zasedání
Návrh usnesení č. 2: Program schůze zastupitelstva 15. 1. 2019:
1. Výběr nájemce pro obecní prodejnu
2. Výběr dodavatele vybavení obecní prodejny
3. Ostatní
4. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1. Výběr nájemce pro obecní prodejnu
Předsedající konstatoval, že na záměr obce pronajmout obecní prodejnu se přihlásili dva žadatelé.
Předsedající navrhl provést tajné hlasování, kdy každý zastupitel napíše na lístek jedno jméno a bude
vybrán žadatel s více hlasy.
Tajným hlasováním byl vybrán zájemce (poměr hlasů 7 : 0).
Předsedající navrhl zastupitelům obce ustanovit vybraného zájemce nájemcem obecní prodejny.
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout obecní prodejnu č. p. 69 vybranému
zájemci a pověřuje starostu obce podepsáním nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2. Výběr dodavatele vybavení obecní prodejny
Předsedající seznámil zastupitele s nabídkami od dvou (Gastro komplet a Kuchyně Kavalír) ze tří
oslovených firem (firma RN Servis neposlala cenovou nabídku). Proběhlo porovnání nabídek. Předsedající
navrhl provést volbu tajným hlasováním, kdy každý zastupitel napíše na lístek jedno jméno a bude vybrána
firma s více hlasy.
Tajným hlasováním byla vybrána firma Gastro komplet (poměr hlasů 6 : 1).
Předsedající navrhl ustanovit firmu Gastro komplet vítězem výběru.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Gastro komplet jako vítěze výběru na
dodavatele vybavení obecní prodejny a pověřuje starostu podepsat smlouvu o dílo s firmou Gastro komplet
na dodávku a montáž vybavení prodejny potravin ve Slavětíně nad Metují dle cenové specifikace (viz
příloha zápisu).
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

3. Ostatní
 Předsedající seznámil zastupitele obce s průběhem rekonstrukce obecní prodejny na č. p. 69.
S firmou Václav Daněk – Laguna se nepodařila dojednat pokládku podlahy a předsedající se
domluvil na pokládce s firmou Bittner interiéry.
Firma Václav Daněk – Laguna poslala již dva dodatky ke smlouvě; v obou dodatcích byly shledány
chyby a vráceny k přepracování firmě Václav Daněk – Laguna.
Rekonstrukce jinak probíhá podle plánu a předpokládá se otevření prodejny v únoru.


Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/2018.



Předsedající představil žádost na odkup obecního pozemku parc. č. 19 (výměra cca 90 m2) do
osobního vlastnictví.


Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost na odkup obecního pozemku
parc. č. 19 do osobního vlastnictví.
Výsledek hlasování:
Pro: 0
Usnesení č. 5 nebylo schváleno.



Předsedající seznámil zastupitele s žádostí o bezúplatný převod pozemku parc. č. 155/2 (cca 8 m2)
od soukromého majitele do majetku obce, přičemž majitel uhradí veškeré poplatky spojené s tímto
převodem do katastru nemovitostí.


Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje bezúplatný převod
pozemku parc. č. 155/2 od soukromého vlastníka do majetku obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 1
Usnesení č. 6 nebylo schváleno.



Zdrželi se: 2

Proti: 4

Předsedající přednesl zastupitelům obce žádost o finanční příspěvek na rok 2019 na provoz
pečovatelské služby a Penzionu Bella od Agentury domácí péče. Agentura domácí péče poskytuje
aktuálně služby pěti občanům obce Slavětín nad Metují.


Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují poskytne dar Agentuře domácí
péče.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

Proti: 0



Následně proběhla diskuze o výši příspěvku. Návrh příspěvku byl 10000,- Kč. Nikdo nevznesl
protinávrh.



Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují poskytne dar Agentuře domácí
péče ve výši 10000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 8 bylo schváleno.



Zdrželi se: 2

Proti: 5

Zdrželi se: 1

Proti: 0

Předsedající navrhl zastupitelům zapojit obec do akce Vlajka pro Tibet.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 15. 1. 2019 v 22.45 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 23. 1. 2019
Zapsal:
Přílohy:

Ověřovatelé:

Starosta:

prezenční listina, rozpočtové opatření č. 8/2018, cenová nabídka firmy Gastro komplet

Vyvěšeno na úřední desce dne 23. 1. 2019

Sejmuto z úřední desky dne 7. 2. 2019

