Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 27. 12. 2019, 16.00 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, MUDr. Růžena Potočková.
Nepřítomní zastupitelé: 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: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení zápisu ze schůze Zastupitelstva ze dne 11. 12. 2019:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitel
stva ze dne 11. 12. 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 11. 12. 2019.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 27. 12. 2019:
1. Výběr nájemců pro obecní byt
2. Projednání vyhlášky o místním poplatku z pobytu
3. Ostatní
4. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Výběr nájemců pro obecní byt.
Předsedající představil žádosti tří občanů o obecní byt.
Žadatel č. 1:
Žadatel č. 2:
Žadatel č. 3:
Zastupitelé obce si přečetli všechny tři žádosti a po diskuzi předsedající navrhl hlasovat o způsobu
hlasování.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje návrh hlasování na výběr
nájemce pro obecní byt. Každý zastupitel má jeden hlas, který přiřadí vybranému žadateli. Hlasovat
se bude v pořadí, ve kterém došly žádosti. Při každém hlasování se přihlásí zastupitelé, kteří se pro
daného žadatele rozhodli. Vybrán bude žadatel s nejvíce hlasy.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Hlasování na výběr nájemce pro obecní byt
Žadatel č. 1:
Žadatel č. 2:
Žadatel č. 3:

počet získaných hlasů: 0
počet získaných hlasů: 0
počet získaných hlasů: 6

Usnesení č. 5: Hlasováním zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují rozhodlo přidělit byt paní
.
2. Projednání vyhlášky o místním poplatku z pobytu
Proběhla diskuze o novele 278/2019 Sb., která mění výběr místních poplatků. Další rozhodnutí k to
muto bodu bylo odloženo na příští schůzi
3. Ostatní
• Předsedající navrhl projednat došlé žádosti o práci pro obec. Předsedající konstatoval, že každá
doručená žádost je o jiný druh práce, takže není nutné vybírat z více zájemců.
Doručené žádosti:
Mzdové účetnictví a systematizace na OÚ
Vedení knihovny
Roznáška obecních tiskovin
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
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje přidělení prací pro
obec žadatelům, kteří se přihlásili a pověřuje starostu obce podepsáním příslušných smluv.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 1

4. Diskuze
• Místostarosta obce seznámil zastupitele s podobou nových webových stránek obce.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 27. 12. 2019 v 17.30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 3. 1. 2020.
Ověřovatelé:
Zapsal:

Starosta:

Přílohy: prezenční listina,
Vyvěšeno na úřední desce dne 3. 1. 2020.

Sejmuto z úřední desky dne 22. 1. 2020.
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