Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 26. 2. 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 zápisu ze schůze Zastupitelstva ze dne 29. 1. 2019
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitelstva
ze dne 29. 1. 2019. K zápisu nebylo připomínek ani návrhů zastupitelů a navrhl zápis schválit.
Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje zápis ze schůze Zastupitelstva
obce ze dne 29. 1. 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Schválení programu zasedání
Návrh usnesení č. 3: Program schůze zastupitelstva 26. 2. 2019:
1. Zhodnocení kolaudace obecní prodejny na č. p. 69.
2. Schválení dodatku ke smlouvě – firma Laguna
3. Ostatní
4. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1. Zhodnocení kolaudace obecní prodejny na č. p. 69.
Předsedající seznámil zastupitele obce s průběhem kolaudačního řízení ze dne 14. února 2019
na prodejně č. p. 69. Po dořešení formálních nedostatků, které vyplynuly v průběhu kolaudačního řízení, je
prodejna od 27. 2. 2019 v provozu.
Otevírací doba na prodejně je stanovena:
pondělí – pátek
7.00 – 17.30
sobota, neděle
8.00 – 11.00
Předsedající navrhl podpořit prodej na rekonstruované prodejně předáním poukázky na 300,- Kč k nákupu
v obecní prodejně občanům Slavětína nad Metují starším 60 let (k 26. 2. 2019). Platnost poukázky je do
31. 3. 2019.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje předání poukázky na 300,- Kč
k nákupu v obecní prodejně občanům Slavětína nad Metují starším 60 let (k 26. 2. 2019) platné
do 31. 3. 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2. Schválení dodatku ke smlouvě – firma Laguna
Předsedající představil zastupitelům obce Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci prodejny s firmou
Laguna. Tento dodatek je spojením již dříve schválených dodatků, které však firma nebyla schopna sepsat
podle dohodnutých podmínek. Z toho důvodu předsedající navrhuje opětovné schválení dodatku a
víceprací a méněprací, tak jak jsou představeny v této konečné podobě (viz příloha).
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
rekonstrukci prodejny s firmou Laguna a pověřuje starostu obce jeho podepsáním.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 1

3. Ostatní
Předsedající seznámil zastupitele obce s povolením krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství na snížení čapího hnízda a na umístění kamer, pomocí kterých bude
možné sledovat hnízdění čápů v obci. Také seznámil zastupitele s průběhem řešení technických otázek
ohledně o možnostech promítání pořízeného obrazu a tvorbě konstrukce na umístění kamery. Tyto úpravy
na hnízdě mají být provedeny do poloviny března, pokud do té doby nepřiletí čápi.
V obci proběhne 2. 3. 2019 masopustní průvod.
Obec Slavětín nad Metují se 10. 3. 2019 zapojí do akce Vlajka pro Tibet.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 26. 2. 2019 v 19.45 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 8. 3. 2019

Zapsal:

Přílohy:

Ověřovatelé:

Starosta:

prezenční listina, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci prodejny

Vyvěšeno na úřední desce dne 8. 3. 2019

Sejmuto z úřední desky dne 27. 3. 2019

