Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 23. 4. 2019, 20.00 hod.
Zasedání Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují zahájil starosta obce 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, aby zapisovatelem byl Jakub Tláskal a ověřovateli zápisu byly Monika
Lachmanová a Blanka Šubrtová.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení zápisu ze schůze Zastupitelstva ze dne 4. 4. 2019:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze
zastupitelstva ze dne 4. 4. 2019. K zápisu nebylo připomínek ani návrhů zastupitelů a předsedající navrhl zápis schválit.
Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje zápis ze schůze
Zastupitelstva obce ze dne 4. 4. 2019.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 23. 4. 2019:
1. Schválení smlouvy o výpůjčce pozemku ve vlastnictví obce
2. Ostatní
3. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

??. Schválení smlouvy o výpůjčce pozemku ve vlastnictví obce
Předsedající konstatoval, že k záměru obce na výpůjčku části pozemk. parc. č. 28/1 o rozloze
20 m2 v části u č. p. 2 o se neobjevily žádné připomínky a navrhl schválit smlouvu o výpůjčce
tohoto pozemku p. Ivanu Konvalinovi a p. Drahomíře Konvalinové, oba bytem Česká Skalice,
na dobu určitou pro potřeby letního posezení – předzahrádky u č. p. 2 ve Slavětíně nad
Metují.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemk. parc. č. 28/1 o výměře 20 m2 p. Ivanu Konvalinovi a p. Drahomíře na
dobu určitou do 31. 10. 2019 pro potřeby letního posezení a za podmínky udržování pořádku
v okolí tohoto pozemku; a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy o výpůjčce.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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??. Ostatní:
• Předsedající seznámil zastupitele s obsahem projektu regenerace území brownfieldu
po demolici objektu bývalého hostince č. p. 79 v obci Slavětín nad Metují – vznik odpočinkové zóny a navrhl schválit podání žádosti o dotaci v rámci národního programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D082 – Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití (DT3 – Revitalizace) na akci „Regenerace území brownfieldu
v centru obce Slavětín nad Metují”, jejímž cílem je obnova brownfieldu a vznik nové
odpočinkové zóny v centru obce.
Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje

– obsah projektu regenerace území brownfieldu po demolici objektu bývalého hostince č. p. 79 v obci Slavětín nad Metují – vznik odpočinkové zóny
– podání žádosti o dotaci v rámci národního programu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR – 117D082 – Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (DT3
– Revitalizace) na akci „Regenerace území brownfieldu v centru obce Slavětín
nad Metují”, jejímž cílem je obnova brownfieldu a vznik nové odpočinkové zóny
v centru obce.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

• Předsedající navrhl projednat formu gratulace a způsob, jakým bude předáván dar obce
k významnému životnímu jubileu občanům obce Slavětín nad Metují. V diskuzi byla
probrána cena a nákup daru a byla vybrána životní jubilea, ke kterým obec Slavětín
nad Metují bude dary předávat. Předsedající navrhl o závěrech diskuze hlasovat.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje předávání
daru v podobě kytice nebo lahve vína nebo knihy a poukázky v hodnotě 300,- Kč na
nákup v obecní prodejně potravin. Zastupitelstvo obce určilo následující životní jubilea,
ke kterým bude jménem obce Slavětín nad Metují předáván dar. Vybraná jubilea: 60,
70, 75, 80, 85, 90 let a pak ke každým dalším narozeninám.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

pro: 4

proti: 3

zdrželi se: 0

??. Diskuze:
• Předsedající domluvil připojení pumpy u prodejny k projektu výstavby bytů na č. p. 69
formou víceprací.
• Kontejner pro svoz objemného odpadu bude objednán na květnový víkend (termín
bude upraven po dohodě s firmou Marius Pedersen).
• Předsedající představil návrhy na vybudování stínění před prodejnou a z těchto návrhů
byl jeden vybrán.
• Proběhla diskuze a zhodnocení dosavadních úprav na autobusové zastávce.
• Z fotek, které byli součástí DVD ze srazu rodáků v roce 2007, byly vybrány fotky do
prezentace, která bude probíhat na TV na obecní prodejně v době kdy nebude vysílán
přenos z čapího hnízda.
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• Kontrolní komise seznámila zastupitele obce s následujícími nedostatky a s připomínkami občanů:
– je třeba vyvést kontejner na bioodpad a kontejner u hřbitova;
– je třeba nechat opravit lavičku u hřbitova;
– je nutné utáhnout lanovku na dětském hřišti;
– je nutné otočit směr zavlažování u sportovního areálu.
Řešení se ujme starosta obce Miroslav Věříš.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 23. 4. 2019 v 21.30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 1. 5. 2019.
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Přílohy: prezenční listina, smlouva o výpůjčce.

Vyvěšeno na úřední desce dne 1. 5. 2019.

Sejmuto z úřední desky dne 15. 5. 2019.
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