Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 11. 12. 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, Petr Tláskal, Ing. Vladimír Tláskal.
Neřítomní zastupitelé: MUDr. Růžena Potočková.
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 13. 11. 2019:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitel
stva ze dne 13. 11. 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 13. 11. 2019.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 11. 12. 2019:
1. Schválení rozpočtu na rok 2020
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022
3. Výběr nájemců pro obecní byt
4. Vyhodnocení inventur
5. Vyhodnocení dílčího auditu
6. Ostatní
7. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Schválení rozpočtu na rok 2020
Předsedající konstatoval, že k dnešnímu datu se neobjevila žádná připomínka k předloženému návrhu
rozpočtu na rok 2020 a navrhl rozpočet na rok 2020 schválit.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje rozpočet na rok 2020, tak
jak byl představen v návrhu rozpočtu z 13. 11. 2019.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022
Předsedající představil návrh střednědobého výhledu na roky 2021 – 2022. Zastupitelstvo projednalo
jednotlivé položky v návrhu a předsedající navrhl schválit tento návrh
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022, tak jak byl předložen.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
3. Výběr nájemců pro obecní byty.
z
. Zastupitelé kon
Předsedající představil žádost pana
statovali, že žádost neobsahuje údaje prokazující splnění podmínek na možnost přidělení nájmu v
a požádat ho o
obecním bytě. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce kontaktovat pana
doplnění informací. Rozhodnutí se odkládá na příští schůzi.
4. Vyhodnocení invetur za rok 2019
Předsedající poděkoval všem, kteří se zapojili, za bezproblémový průběh invetarizace.
5. Vyhodnocení dílčího auditu
Předsedající seznámil přítomné s průběhem a výsledky dílčího auditu.
6. Ostatní
• Předsedající představil změnu sazebníku firmy MariusPedersen na svoz komunálního odpadu
a navrhl schválit obecní vyhlášku č.2/2019 o poplatku za komunální odpad reflektující tyto
změny.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje obecní vyhlášku
č.2/2019 o poplatku za komunální odpad.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

• Předsedající seznámil zastupitele se závěry z jednání se zástupcem firmy VODA CZ, která se v
obci stará o zpracování povinných hlášení a odběr vzorků vypouštěných odpadních vod. Na zá
kladě tohoto jednání navrhuje předsedající zachovat poplatek za stočné v ceně 11,43 Kč za 1 m3
vody spotřebované vody, tzn. roční poplatek 400, pro každého občana obce Slavětín nad Metují
(k 1. 1. daného roku). Cena je určena ze směrného čísla roční spotřeby vody, tj. 35 m3 na oby
vatele dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. Z této částky je hrazen povinný odběr vzorků, zpracování
povinných hlášení a příspěvek do fondu obnovy majetku  kanalizace.
• Předsedající navrhl projednat výši stočného, které se vybírá od vybraných podnikatelů. V prvním
návrhu zastupitel navrhl tento poplatek zrušit, protože poplatek byl vyměřen pouze některým
podnikatelům. Jiný návrh nebyl předložen. Po proběhlé diskuzi nechal o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje zrušení vybírání
poplatku za stočné ve výši 1600, Kč určený vybraným podnikatelům.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

pro: 4

proti: 1

2

zdrželi se: 1

• Dále předsedající navrhl schválit příspěvek do fondu obnovy majetku – kanalizace 65 000, Kč
za rok 2019.
Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje příspěvek do fondu
obnovy majetku – kanalizace 65 000, Kč za rok 2019.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

7. Diskuze
• Předsedající představil žádost o povolení překopu obecní cesty od
Proběhla diskuze, z které vyplynuli podmínky schválení této žádosti.

u č. p.

.

Podmínky:
1. Uvedení vozovky do původního stavu.
2. Záruka na propad vozovky a chodníku – 1 rok.
3. Termín překopu oznámit min. 1 měsíc předem na OÚ a místním zemědělcům.
• Dále předsedající seznámil s dopisem od pana
a
. Dopis obsa
huje dotaz na vybírání poplatku za stočné, který je mylně spojován s provozem čistíren. Druhým
bodem dopisu je žádost o nápravu stavu okraje okresní silnice u č. p. .
Odpověď: Poplatek za stočné je poplatek, z kterého je zajištěn odběr vzorků, který probíhá nadále u všech
výpustí a odběr, zpracování těchto odběrů a zpracování povinných hlášení. Případné přebytky
jsou ukládány na fond obnovy majetku – kanalizace. V dopise je uvedena zmínka, že investice
do kanalizační sítě jsou minimální, což ale neznamená, že není potřeba se na možnost opravy
připravit – z toho důvodu existuje fond obnovy majetku – kanalizace. Na tomto místě je také
dobré upozornit, že i poplatek za stočné je v naší obci minimální (běžná cena se pohybuje mezi
20, až 30, za 1 m3 , v naší obci 11,43 Kč za 1 m3 ).
K žádosti o opravu okresní komunikace může obec pouze konstatovat, že není vlastníkem této
komunikace a nemůže tedy realizovat její opravu. Obec Slavětín nad Metují podává opakovaně
podnět k opravě poškozených míst v této komunikaci firmě Údržba silnic Královéhradeckého
kraje a.s., protože oprava je v její kompetenci. Odpovědí je, že opravy budou provedeny po
ukončení rekonstrukcí v okolí z důvodů vedení objízdných tras (oficiálních i neoficiálních) přes
obec Slavětín nad Metují. Pokud občané nejsou spokojeni se stavem a bezpečností této komuni
kace, obec Slavětín nad Metují je žádá, aby dotazy a podněty adresovali doporučeným dopisem
na firmu ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Poštovní adresa :

tel:
fax:
epodatelna:
ID datové schránky:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
Hradec Králové – Plačice 500 04
495 540 211
495 533 973
uskhk@uskhk.eu
p8bghw3

• Obec Slavětín nad Metují také vyzývá občany k odklizení předmětů a vozidel, které mohou
komplikovat zimní údržbu vozovky a chodníků. Při té příležitosti je dobré upozornit, že dle zákona
o provozu na pozemních komunikacích není povoleno stání vozidla, pokud nezůstane volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.
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• Případní zájemci o práci pro obec, ať se hlásí do 27. 12. 2019.
Nabízené práce jsou:
Mzdové účetnictví a systematizace na OÚ
Vedení knihovny
Roznáška obecních tiskovin
Práce v lese
Úprava dřevin v obci
Sekání trávy a údržba veřejného prostranství
Úklid v budově OÚ
Úklid dětského hřiště a okolí OÚ
Úklid víceúčelového hřiště a okolí
Úklid hřbitova
Úklid prostorů u kontejneru
Úklid chodníků od sněhu

450 h
120 h
30 h
50 h
30 h
200 h
160 h
100 h
40 h
120 h
140 h
40 h

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 11. 12. 2019 v 20.10 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 18. 12. 2019.
Zapsal:
Ověřovatelé:

Starosta:

Přílohy: prezenční listina, rozpočet na rok 2020 (příjmy, výdaje), rozpočtové opatření č.9/2019, návrh
střednědobého rozpočtu na roky 2021 a 2022, žádost o povolení překopání místní komunikace, dopis

Vyvěšeno na úřední desce dne 18. 12. 2019.

Sejmuto z úřední desky dne 8. 1. 2020.
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