Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 6. 5. 2020, 20.00 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
7 zastupitelů, tj. 100 % všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předse
dající také přivítal hosty na zasedání.
Přítomní zastupitelé: MVDr. Miroslav Věříš, Mgr. Jakub Tláskal, Monika Lachmanová, Blanka Šubr
tová, Ing. Vladimír Tláskal, Petr Tláskal, MUDr. Růžena Potočková.
,
,
,
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Přítomní hosté:
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhl, aby zapisovatelem byl Jakub Tláskal a ověřovateli zápisu byly Monika Lachmanová
a Blanka Šubrtová.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení zápisu ze schůze Zastupitelstva ze dne 8. 4. 2020:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitel
stva ze dne 8. 4. 2020. 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 8. 4. 2020.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 6. 5. 2020:
1. Schválení závěrečného účtu za rok 2019
2. Ostatní
3. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Schválení závěrečného účtu za rok 2019
Předsedající předložil k projednání a schválení přítomným zastupitelům obce Závěrečný účet obce
Slavětín nad Metují za rok 2019 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2019, které bylo provedeno kontrolním orgánem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podle
které nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky kromě chyb odstraněných v průběhu přezkoumání.
Předsedající dále předložil podklady ke schválení účetní závěrky a Závěrečného účtu za rok 2019.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje bez výhrad:
• závěrečný účet obce za rok 2019,
• zprávu kontrolního orgánu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019,
• účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

1

zdrželi se: 0

2. Ostatní
• Předsedající nejdříve vyzval hosty, aby přednesli své žádosti.
• První žádost přednesla
a
. V žádosti upozornili na nevyhovující
dopravní spojení do Nového Města nad Metují, Náchoda a Hradce Králové. Přičemž Nové Město
nad Metují je obec s rozšířenou působností, pod kterou Slavětín nad Metují patří. V Novém Městě
nad Metují se také nachází množství ordinací a mnoho občanů tam dojíždí za prací i do škol.
Náchod je okresní město s mnoha úřady a nemocnicí a Hradec Králové je krajské město. Občané
si stěžují na problematickou dostupnost těchto měst. Upozorňují, že při dopravě autobusy je
nutné zpravidla přesedat v Městci nebo Rohenicích. Oba přestupy jsou problematické, protože
spoje na sebe často nečekají. Z žádosti plynou požadavky na přímé spoje:
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S žádostí o zvýšení dopravní obslužnosti by mohl pomoci senátor Martin Červíček a Roman
Toušek, pokud dostanou oficiální žádost o obce Slavětín nad Metují. Předsedající po vyslechnutí
žádosti vyzval zastupitelstvo k pověření v jednání o zvýšení dopravní obslužnosti obce.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují pověřuje starostu obce v jed
nání a podání žádosti o zlepšení dopravní obslužnosti obce.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

• Druhou žádost přednesli
a
. Navrhují zřídit v obci workoutové hřiště.
Možná umístění jsou za hřištěm u školy nebo louce za pomníkem obětí 1. světové války.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje možnost vybudování
workoutového hřiště a pověřuje starostu obce zjistit cenový návrh a možnosti sestav.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
•

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

a
poté podaly stížnost na prodavače v obecní prodejně.
Zejména jim nevyhovuje sortiment a pracovní doba. Proběhla diskuze o možnosti vypovědět
smlouvu panu
. Zastupitelstvo se rozhodlo možnost vypovědění smlouvy předčasně od
ložit na další schůzi zastupitelstva, zároveň předsedající vyzval přítomné zastupitele i hosty zvážit
případné zájemce o obecní prodejnu a oslovit je.

• Po této diskuzi všichni hosté odešli.
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• Předsedající přednesl žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek na provoz ve výši 3000, Kč
a nechal o příspěvku hlasovat. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje finanční příspěvek
na provoz Linky bezpečí ve výši 3000, Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 nebylo schváleno.

pro: 2

proti: 3

zdrželi se: 2

• Předsedající přednesl písemnou žádost
na výpůjčku části obecního pozemku
u parkoviště obecního úřadu pro vybudování kotce pro psa.
Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje záměr o výpůjčku
části obecního pozemku pozemk. parc. č. 1218 umístěnou za ořechem v maximální výměře
10m2 na vybudování kotce pro psa, přičemž kotec nebude spojen se zemí. Výpůjčka je časově
omezena na rok 2020.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

pro: 4

proti: 0

zdrželi se: 3

na koupi části obecního pozemku
• Předsedající přednesl písemnou žádost
pozemk. parc. č. 163 pro umožnění vjezdu na jejich pozemek.
K žádosti byli předneseny dvě námitky:
1. uvedený pozemek je zapojen do Brownfieldu a žádosti o dotace na odstranění stavby,
2. po rekultivaci bude v tomto místě trávník a pozemek bude volně přístupný přes obecní
pozemek.
Z těchto důvodů je žádost o koupi bezpředmětná a není nutné o ní hlasovat.
3. Diskuze
• Předsedající seznámil zastupitele, jak pokračuje projekt na opravu chodníků v Hlohově a s mož
ností získání dotací na tuto opravu.
• Předsedající seznámil zastupitele s aktuální situací demolice č. p. 79. Po zamítnutí dotace bylo
zjištěno, že objekt je veden v katastru nemovitostí jako rodinný dům. Tento nedostatek byl na
praven, byl zajištěn souhlas s odstraněním stavby a je opět podána žádost o dotaci na demolici.
• Monika Lachmanová popsala jaké další opravy jsou nutné na zastávce autobusů a zastupitelstvo
ji pověřilo v jednání v této věci.
• Jakub Tláskal upozornil na nové webové stránky obce.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 6. 5. 2020 v 21.50 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 13. 5. 2020.

Přílohy: prezenční listina, žádost o zvýšení dopravní obslužnosti, žádost o výpůjčku pozemku, žádost
o koupi pozemku

Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 13. 5. 2020.

Sejmuto z úřední desky dne 3. 6. 2020.
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