Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 13. 11. 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
5 zastupitelů, tj. 71 % všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomní zastupitelé: MVDr. Miroslav Věříš, Mgr. Jakub Tláskal, Monika Lachmanová, Blanka Šubr
tová, MUDr. Růžena Potočková.
Neřítomní zastupitelé: 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: 5
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení zápisu ze schůze Zastupitelstva ze dne 23. 10. 2019:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitel
stva ze dne 23. 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 23. 10. 2019.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 13. 11. 2019:
1. Návrh rozpočtu na rok 2020
2. Plán inventur za rok 2019
3. Výběr nájemců pro obecní byty
4. Ostatní
5. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Návrh rozpočtu na rok 2020
Předsedající předložil zastupitelům obce návrh položkového rozpočtu na rok 2020 k projednání a schvá
lení. Proběhla diskuze k jednotlivým položkám rozpočtu. Rozpočet je plánován jako schodkový a rozdíl
bude kryt zůstatkem z minulých let.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020,
který je plánován jako schodkový s rozdílem krytým zůstatkem z minulých let.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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2. Plán inventur za rok 2019
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce s plánem inventur za rok 2019.
3. Výběr nájemců pro obecní byty.
Předsedající musel konstatovat, že k dnešnímu dni se přihlásil pouze jediný zájemce. Nadále konsta
toval nutnost do příště oslovit další zájemce pomocí organizací pracující s cílovou skupinou pro obecní
byty. Dále předsedající navrhl schválit žádost jediného zájemce na obecní byt.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje žádost zájemce o obecní
byt a pověřuje starostu se zájemcem jednat a podepsat nájemní smlouvu.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
4. Ostatní
• Předsedající seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č.8/2019 a navrhl ho schválit.
Návrh usnesení č. 6:
č.8/2019.

Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje rozpočtové opatření

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

• Předsedající navrhl schválit prodej obecního pozemku před č. p. 60 části pozemk. parc. č. 87/1
o celkové výměře 4 m2 .
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje prodej části 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. 7 bylo schváleno.

pro: 4

proti: 0

zdrželi se: 1

• Předsedající seznámil zastupitele obce se stavem projektu na opravu silnice na Černčice a s mož
nou komplikací na příjem dotace. Část úseku cesty se v současnosti nachází na k. ú. Dolsko
(vlastníkem obec Nahořany). Předsedající navrhuje koupit tento pozemek od obce Nahořany.
Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují souhlasí se záměrem obce
na koupi pozemku pozemk. parc. č. 1202 o celkové výměře 1978 m2 a pověřuje starostu obce
k jednání s obcí Nahořany v tomto směru.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

pro: 4

proti: 0

zdrželi se: 1

• Předsedající seznámil zastupitele obce se závěry schůzky se zástupci firmy MariusPedersen.
Následně navrhuje schválit obecně závaznou vyhlášku o odpadech, ve které bude uveden způ
sob sběru jedlých olejů a tuků.
Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od
straňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

pro: 4

proti: 0
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zdrželi se: 1

5. Diskuze
• Proběhla diskuze o výši stočného pro podnikatele. Rozhodnutí bylo odloženo na příští schůzi.
• Bylo projednáno zapojení obce do oslav svátku Den boje za svobodu a demokracii. Na návsi
proběhne odpoledne sousedské setkání a v 17.11 hodin budou puštěny zvony v místní kapli.
• Proběhla diskuze o plánech na opravu chodníků ve Slavětíně nad Metují. Předsedající seznámil
zastupitele s oslovenou firmou na vytvoření projektu. Dále proběhla diskuze, ze které vyplynulo,
že nebude stavěn žádný nový chodník a proběhne pouze oprava stávajících chodníků v obci (na
vybraných místech).
• Proběhla rozprava o střednědobém rozpočtovém výhledu na roky 2021 – 2022.
• V diskuzi byly vybrány dárkové předměty pro účely obecního úřadu Slavětín nad Metují.
• Zastupitelstvo obce projednalo stížnosti občanů na malý počet autobusových spojení a na ne
navazování (navazující spoj často nepočká na spoj od Slavětína nad Metují) spojů v Rohenicích
a Městci. Dopravce obci argumentuje nízkou vytížeností linek. Vzhledem k tomu, že autobusové
společnosti jsou příjemci dotací Královehradeckého kraje a příjem dotací je závislý na počtu stíž
ností konkrétních občanů, zastupitelstvo apeluje na občany, aby v případě jakýchkoli problémů
se obraceli doporučeným dopisem na adresu konkrétního dopravce. Ve stížnosti je nutné uvést
čas, místo a číslo linky.
Adresy dopravců:
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Křižíkova 148/34,
186 00 Praha 8
email: info@arriva.cz
tel: +420 725 100 725
tel: +420 491 474 466

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286
547 01 Náchod
email: urban@cdsnachod.cz
tel: +420 603 427 367
email: nemeitova@cdsnachod.cz
tel: +420 602 659 312

• Proběhla diskuze o průběhu tradičního rozsvěcení stromku ve středu 4. 12. Oslava Barborek
proběhne od 17 hodiny koncertem souboru Pěnice v kapli ve Slavětíně nad Metují.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 13. 11. 2019 v 20.05 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 23. 11. 2019.
Zapsal:
Ověřovatelé:

Starosta:

Přílohy: prezenční listina, smlouva o nájmu bytu, podpisový arch, návrh rozpočtu na rok 2020 (příjmy,
výdaje), rozpočtové opatření č.8/2019

Vyvěšeno na úřední desce dne 23. 11. 2019.

Sejmuto z úřední desky dne 18. 12. 2019.
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