Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 22. 1. 2020, 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.
Nepřítomní zastupitelé: Ing. Vladimír Tláskal, Petr 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 27. 12. 2019:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitel
stva ze dne 27. 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 27. 12. 2019.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 22. 1. 2020:
Před začátkem hlasování o programu zasedání MUDr. Růžena Potočková upozornila, že z pracovních
důvodů bude muset odejít v 18.20. Z tohoto důvodu předsedající navrhl vynechat z jednání bod o
projednání vyhlášky o místním poplatku. Do jednání bylo nutné přidat rozpočtové opatření č.10/2020.
Následně navrhl schválit program schůze v následující podobě.
1. Schválení smlouvy s ministerstvem pro místní rozvoj o zřízení zástavního práva v souvislosti
s přidělenou dotací
2. Rozpočtové opatření č.10/2019
3. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022
4. Ostatní
5. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0
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zdrželi se: 0

1. Schválení smlouvy s ministerstvem pro místní rozvoj o zřízení zástavního práva v sou
vislosti s přidělenou dotací
Předsedající seznámil zastupitele se zástavní smlouvou na zástavu pozemk. parc. č. 16 s budovou
č. p. 69, tj. budovu obecní prodejny s byty. Po přečtení smlouvy navrhl smlouvu schválit.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje zástavní smlouvu a po
věřuje starostu obce jejím podepsáním.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
2. Rozpočtové opatření č.10/2019
Předsedající představil závěrečné rozpočtové opatření č.10/2019 a navrhl ho schválit.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje rozpočtové opatření č.10/2020.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
3. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022
Předsedající seznámil zastupitele se střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2021 – 2022 a projed
nal jednotlivé položky. K výhledu nebyly připomínky a předsedající navrhl výhled schválit.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje střednědobý výhled roz
počtu na roky 2021 – 2022, tak jak byl předložen.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
4. Ostatní
• Předsedající přednesl žádost o finanční příspěvek na provoz pečovatelské služby a Penzionu
Bella v roce 2020 od Agentury domácí péče z Českého Meziříčí, která v roce 2019 poskytovala
služby 5 občanům naší obce. Místostarosta navrhl částku, která byla poskytnuta v minulém roce,
tj. 10 000, Kč. Jiný návrh nebyl a předsedající nechal o částce hlasovat.
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje finanční příspěvek
Agentuře domácí péče z Českého Meziříčí ve výši 10 000, Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

5. Diskuze
• Byl projednán průběh, termín a zapojení obce do masopustního průvodu 2020.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 22. 1. 2020 v 18.25 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 24. 1. 2020.
Zapsal:
Ověřovatelé:

Starosta:

Přílohy: prezenční listina, rozpočtové opatření č.10/2019, zástavní smlouva, žádost Agentury domácí
péče, Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022

Vyvěšeno na úřední desce dne 24. 1. 2020.

Sejmuto z úřední desky dne 12. 2. 2020.
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