Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 29. 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 6 zastupitelů, tj. 85 % všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Přítomní zastupitelé: MVDr. Miroslav Věříš, Mgr. Jakub Tláskal, Monika Lachmanová,
Blanka Šubrtová, MUDr. Růžena Potočková, Ing. Vladimír Tláskal; 1 zastupitel omluven.
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhl, aby zapisovatelem byl Jakub Tláskal a ověřovateli zápisu byly Monika
Lachmanová a Blanka Šubrtová.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení zápisu ze schůze Zastupitelstva ze dne 1. 8. 2019:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze
zastupitelstva ze dne 1. 8. 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 1. 8. 2019.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 29. 8. 2019:
1. Projednání nové verze smlouvy s firmou Profesionálové
2. Příprava vítání občánků
3. Příprava na kolaudaci bytů
4. Ostatní
5. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0
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zdrželi se: 0

1. Projednání nové verze smlouvy s firmou Profesionálové
Předsedající přečetl nový návrh smlouvy od firmy Profesionálové na vypracování projektu
renovace cesty na Černčice, která by probíhala v koordinaci obcí Černčice. Nedostatky z pů
vodní verze smlouvy byly odstraněny a předsedající navrhl smlouvu schválit.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje návrh smlouvy s
firmou Profesionálové na vypracování projektu renovace cesty na Černčice, která bude probí
hat v koordinaci s obcí Černčice. Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce MVDr. Věříše
podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
2. Příprava vítání občánků
Diskuzí byl dohodnut termín vítání občánků a průběh této události. Přivítáno bude 5 nových
občánků obce 6. října 2019 v 10.00 a bude jim předán zlatý medailonek na památku této
události.
Nadále proběhla diskuze o možnosti přivítat dvě děti, které se v obci Slavětín nad Metují
narodili a bydlí, ale zatím nejsou občany ČR a čekají na změnu pobytového statusu. Po
diskuzi předsedající navrhl hlasovat o přivítání těchto dvou občánků obce a předání zlatého
přívěsku.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje pozvání dvou dětí
na událost Vítání občánků, které se narodili v obci Slavětín nad Metují a předání památečních
zlatých medailonků těmto dětem.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
3. Příprava na kolaudaci bytů
Předsedající seznámil zastupitele obce Slavětín nad Metují s průběhem dokončování stavby,
s podmínkami dotace, která byla již schválena a bude obci poskytnuta z Ministerstva pro
místní rozvoj. Dokončená stavba bude předána 9. 9. 2019 ve 14.00 a kolaudace proběhne
26. 9. 2019 od 8.00.
Pro zájemce budou byty otevřeny k nahlédnutí 26. 9. od 16 hod. Další termín otevření bude
upřesněn podle zájmu.
4. Ostatní
• Předsedající seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č.6/2019.
• Předsedající informoval zastupitele obce o předání vytyčené hranice pozemku, které
proběhne 12. září 2019. Vytyčení vlastnické hranice u pozemk. parc. č. 1066, 1185 a
1001 v katastrálním území Slavětín nad Metují provedla firma Geodézie Dvůr Králové
s.r.o. na žádost Pozemkového úřadu Náchod.
• Kontrolní komise upozornila na poničenou obecní cestu u Tuří. Cesta byla poničena
pravděpodobně 25. 8. 2019.
• Kontrolní komise navrhla obnovit nátěr na střeše a věžičce obecní kaple. Obdobná
renovace byla provedena na kostele v České Skalici za cenu cca 40 000, Kč.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje natřít stře
chu a věž obecní kaple. Dále zastupitelstvo pověřuje místostarostu obce Mgr. Tláskala
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zjistit firmu, která provedla nátěr v České Skalici a zjistit od ní cenovou nabídku této
opravy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

• Obecní úřad obdržel dotaz na možnost odkupu pozemku. Žádost byla neurčitá a zastu
pitelstvo se domnívá, že se jedná o část pozemku pozemk. parc. č. 87/1 pro zarovnání
plotové linie o celkové rozloze do 10 m2 . Předsedající požádal o pověření jednat s ža
datelem o tomto odkupu.
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce MVDr. Věříše
jednáním s žadatelem o odkupu části pozemk. parc. č. 87/1. Žadatel provede na své
náklady zaměření části pozemku, o kterou má zájem. Po té předá na obecní úřad
oficiální žádost o odkup této části pozemku.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 1

• Předsedající předložil návrh drobných oprav pro obec Slavětín nad Metují. Drobné
opravy na dětském hřišti a obnova nátěru, natřít a dokončit plot na hřbitově. Práce
je odhadem na 200 h. Zájemci mohou podat žádost o tuto práci do příští schůze.
5. Diskuze
• Proběhla diskuze o reklamaci uschlých tújí na hřbitově a u pomníku. Na podzim budou
reklamované rostliny nahrazeny novými. Předsedající navrhl zvážit možnost výsadby
jiné rostliny, která by byla odolnější. Zastupitelstvo vyzývá občany o sdělení svých
názorů k výsadbě.
• Dětské divadelní sdružení SPLAV uvede 12. 10. v 17.00 divadlo s názvem Sami jsme
malí, ale spolu obrovští.
• Na obci se přihlásil zájemce o část cihel z bývalé hospody u Sirovátků. Žádosti bylo
vyhověno a několik palet cihel bylo již odvezeno. Případní další zájemci se mohou ozvat
na obecní úřad.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 29. 8. 2019 v 22.15 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 4. 9. 2019.
Zapsal:
Ověřovatelé:
Starosta:

Přílohy: prezenční listina, rozpočtové opatření č. 6/2019, smlouva s firmou Profesionálové

Vyvěšeno na úřední desce dne 5. 9. 2019.

Sejmuto z úřední desky dne 25. 9. 2019.
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