Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 1. 8. 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 11. 6. 2019:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze
zastupitelstva ze dne 11. 6. 2019. K zápisu nebylo připomínek ani návrhů zastupitelů a před
sedající navrhl zápis schválit.
Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje zápis ze schůze
Zastupitelstva obce ze dne 11. 6. 2019.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 1. 8. 2019:
1. Schválení směrnice
č. 15 o GDPR,
č. 13 o používání kamerového systému,
č. 14 o spisové a skartační službě.
2. Rozpočtové opatření č.5/2019
3. Projednání smlouvy s firmou Profesionálové
4. Ostatní
5. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0
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zdrželi se: 0

1. Schválení směrnice o GDPR, o používání kamerového systému, o spisové a skar
tační službě
Předsedající předložil přítomným zastupitelům aktualizaci směrnice o GDPR (směrnice č. 15),
směrnici o používání kamerového systému (směrnice č. 13) a směrnici o spisové a skartační
službě (směrnice č. 14) v podobě, jak byly prodiskutovány na minulé schůzi. Ke směrnicím
nebyly vzneseny žádné připomínky a předsedající navrhl jednotlivé směrnice schválit.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje aktualizaci směr
nice č. 15 o GDPR.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje směrnici č. 13
o používání kamerového systému.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje směrnici č. 14
o spisové a skartační službě.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
2. Rozpočtové opatření č.5/2019
Předsedající seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č.5/2019.
3. Projednání smlouvy s firmou Profesionálové
Předsedající přečetl návrh smlouvy od firmy Profesionálové na vypracování projektu reno
vace cesty na Černčice, která by probíhala v koordinaci obcí Černčice. Smlouva byla prodis
kutována a byli v ní shledány nedostatky. Smlouva bude nově projednána na další schůzi
zastupitelstva obce až budou nedostatky ve smlouvě odstraněny.
4. Ostatní
Předsedající předložil zastupitelům obce Slavětín nad Metují k prodiskutování nabídky, které
přišli na Obecní úřad.
• Nabídka firmy URBITECH s.r.o na službu elektronického obecního rozhlasu.
– Nabídka nebude akceptována z důvodu dostatečné informovanosti občanů stáva
jícím způsobem.
• Tři nabídky na sečení příkopů.
– Byla diskutována cena, vybavení a podmínky. Rozhodnutí bylo nakonec odloženo,
neboť není nutné o tomto rozhodovat uprostřed secí sezóny.
• Nabídka firmy Eurovia na dodávku levného asfaltu.
– O tuto nabídku Obec Slavětín nad Metují nemá zájem.
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• Návrh nápisů na obecní prodejnu.
– Tento návrh byl přijat podle předloženého návrhu.
5. Ostatní
Byly projednány připomínky kontrolní komise.
• Nedostatek konviček na hřbitově.
– Na hřbitov budou nakoupeny nové konvičky.
• Některé chodníky v obci jsou zarostlé plevelem.
– V těchto místech bude proveden chemický postřik.
• Střecha nad obecní moštárnou je v kalamitním stavu.
– Petr Tláskal se zavázal oslovit firmy, které by byly schopny provést opravu a zjistit
cenu této opravy.
• Značka obce Rohenice je umístěna na katastrálním území obce Slavětín nad Metují.
– Zastupitelstvo obce vyjadřuje ostrý nesouhlas s tímto umístěním dopravního zna
čení.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 1. 8. 2019 v 21.40 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 7. 8. 2019.
Zapsal:
Ověřovatelé:
Starosta:

Přílohy: prezenční listina, rozpočtové opatření č. 5/2019, směrnice č. 13, směrnice č. 14,
směrnice č. 15.

Vyvěšeno na úřední desce dne 7. 8. 2019.

Sejmuto z úřední desky dne 28. 8. 2019.
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