Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 23. 10. 2019, 18.00 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 Šubr
tová, MUDr. Růžena Potočková, Petr Tláskal; 1 zastupitel omluven.
Přítomní hosté: 2.
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 2. 10. 2019:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupi
telstva ze dne 2. 10. 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 Zastupi
telstva obce ze dne 2. 10. 2019.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 23. 10. 2019:
1. Schválení textu nájemní smlouvy na rekonstruované byty
2. Příprava rozpočtu obce na rok 2020
3. Ostatní
4. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Schválení textu nájemní smlouvy na rekonstruované byty
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s návrhem smlouvy na rekonstruované byty, do kterého
byly zapracovány návrhy z minulé schůze. Navrhl smlouvu v této podobě schválit.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje návrh smlouvy na rekon
struované byty (viz příloha).
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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2. Příprava rozpočtu obce na rok 2020
Byly zaznamenány návrhy zastupitelů a hostí do rozpočtu na rok 2020. Dále byl přijat podnět občanů
formou podpisového archu na rekonstrukci chodníku v Hlohově a požadavek na příspěvek od spolku
dobrovolných hasičů. Při přípravě rozpočtu na rok 2020 bude přihlédnuto k těmto návrhům.
3. Ostatní
• Byl předložen návrh jednoho z hostů na odkup obecního pozemku před č. p. 60 část pozemk.
parc. č. 87/1 o celkové výměře 4 m2 . Předsedající navrhl hlasovat o záměru prodat vyměřenou
část pozemku.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje záměr prodat část
obecního pozemku z pozemk. parc. č. 87/1 o celkové výměře 4 m2 přiléhající k č. p. 60. (viz
přiložený geometrický plán).
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 1

4. Diskuze
• Byly prodiskutovány možnosti pro výběr obecního vánočního stromku a jeho osvětlení.
• Byly prodiskutovány možnosti oslovení potenciálních zájemců o obecní byty. Zveřejnění na obec
ních stránkách a obecním facebooku. Formy inzerátů a vytipovány vhodná periodika. Budou vy
věšeny plakáty v okolních obcích a ve Slavětíně nad Metují . Budou osloveni starostové okolních
obcí, aby upozornili své občany, kteří by mohli mít zájem o tyto byty.
• Zájemci se mohou přihlásit písemnou formou na adresu OÚ ve Slavětíně nad Metují, případně
osobně v době úředních hodin (tj. každou středu 15.00 – 18.00). Nejpozději do 13. listopadu
2019.
• Další schůze obecního zastupitelstva proběhne 13. listopadu od 18.00 a z přijatých žádostí
o obecní byty budou vybráni zájemci.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 23. 10. 2019 v 19.55 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 25. 10. 2019.
Zapsal:
Ověřovatelé:

Starosta:

Přílohy: prezenční listina, smlouva o nájmu bytu, podpisový arch, geometrický plán

Vyvěšeno na úřední desce dne 26. 10. 2019.

Sejmuto z úřední desky dne 13. 11. 2019.
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