Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 3. 6. 2020, 20.00 hod.
Zasedání Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují zahájil starosta obce MVDr. Miroslav Věříš (dále jen předse
dající), který konstatoval, že bylo řádně svoláno a podle přiložené prezenční listiny je přítomno 7 zastupitelů,
tj. 100 % všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající také přivítal hosty
na zasedání.
Přítomní zastupitelé: MVDr. Miroslav Věříš, Mgr. Jakub Tláskal, Monika Lachmanová, Blanka Šubrtová, Ing.
Vladimír Tláskal, Petr Tláskal, MUDr. Růžena Potočková.
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 6. 5. 2020:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitelstva ze dne
6. 5. 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 Zastupitelstva obce
ze dne 6. 5. 2020.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 3. 6. 2020:
1. Schválení přijetí dotace KHK na provoz prodejny.
2. Výběr varianty workoutového hřiště
3. Ostatní
4. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Schválení přijetí dotace
Předsedající navrhl schválit přijetí dotace z dotačního programu KHK na podporu provozu prodejen na venkově
ve výši 45 000, Kč.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje přijetí dotace z dotačního programu
KHK na podporu provozu prodejen na venkově ve výši 45 000, Kč a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy
o přijetí dotace.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
2. Výběr varianty workoutového hřiště.
Předsedající představil nabídky čtyř firem (Bonita, Hřiště a skluzavky, Workoutland, Dřevovýroba František
Smitka), které byly osloveny, aby podali cenové nabídky a návrhy na workoutovou sestavu, která měla ob
sahovat předem uvedené cvičební prvky. Starosta obce představil vybraného dodavatele – firmu Bonita a to
z důvodu nejnižší cenové nabídky za splnění daných podmínek na obsah cvičebních prvků.
3. Ostatní
•

požádala zastupitelstvo o určení ceny pro odkup části pozemku pozemk. parc. č. 87/1
před č. p. 60 v celkové výměře 4 m2 (dle záměru z usnesení č. 5 ze dne 23. 10. 2019). V diskuzi byly
předloženy dva návrhy a předsedající nechal o návrzích hlasovat v pořadí v jakém byli předloženy.
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Návrh č.1: Prodejní cena je 50, Kč za 1 m2 , tj. 200, Kč celkem.
Návrh č.2: Prodejní cena je 100, Kč za 1 m2 , tj. 400, Kč celkem.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje prodej části pozemku pozemk.
parc. č. 87/1 před č. p. 60 v celkové výměře 4 m2 za cenu 50, Kč za 1 m2 a pověřuje starostu obce
podepsáním smlouvy o prodeji.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 1

zdrželi se: 0

Protože byl návrh č. 1 přijat nebylo nutné hlasovat o návrhu č. 2.
• Předsedající představil závěrečné rozpočtové opatření č.2/2020 a navrhl ho schválit.
Návrh usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje rozpočtové opatření č.2/2020.

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

• Předsedající konstatoval, že k záměru obce na výpůjčku části pozemk. parc. č. 1218 o rozloze max. 10 m2
v části u parkoviště OÚ, se neobjevili žádné připomínky a navrhl schválit smlouvu o výpůjčce tohoto
pozemku
na zbudování kotce pro psa na dobu určitou.
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje smlouvu o výpůjčce tohoto
, na dobu určitou do 31. 12. 2020 na zbudování kotce pro psa a za podmínky
pozemku
udržování pořádku v okolí tohoto pozemku; a pověřuje starostu k podepsání smlouvy o výpůjčce.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

• Předsedající navrhl schválit projekt regenerace brownfieldu po demolici bývalého hostince č. p. 79 ve Sla
větín nad Metují a podání žádosti v rámci národního programu Ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci
tohoto brownfieldu a vzniku odpočinkové zóny.
Návrh usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje:

– obsah projektu regenerace území brownfieldu po demolici objektu bývalého hostince č.p.79 v obci
Slavětín nad Metují – vznik odpočinkové zóny;
– podání žádosti o dotaci v rámci národního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D082
– Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (DT3 – Revitalizace) na akci „Rege
nerace území brownfieldu v centru obce Slavětín nad Metují” , jejímž cílem je obnova brownfieldu a
vznik nové odpočinkové zóny v centru obce.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

• Předsedající seznámil zastupitele obce s odpovědí senátora a prvního náměstka hejtmana Královehradec
kého kraje Mgr. Martina Červíčka na žádost o zvýšení dopravní obslužnost obce, která byla odeslána na
žádost občanů přítomných na minulém zasedání obce. Odpověď je přílohou tohoto zápisu.
• Předsedající seznámil zastupitele s výsledky kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného ze strany VZP, která proběhla 2. 6. 2020. Kontrola
neshledala žádná pochybení.
• Předsedající představil nabídku na koupi zemědělských pozemků v k.ú. Jásenná.
Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje další jednání o koupi země
dělských pozemků v k.ú. Jásenná.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 9 nebylo schváleno.

pro: 0

proti: 7

2

zdrželi se: 0

• Předsedající znovu přednesl návrh obce Nahořany na prodej části pozemku pozemk. parc. č. 1202 o cel
kové výměře 1978 m2 za cenu 50, Kč za m2 . Proběhla diskuze o této ceně a poté předsedající navrhl
hlasovat o nabídnuté ceně.
Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje navrhnutou cenu 50, Kč
za m2 při koupi části pozemku pozemk. parc. č. 1202 o celkové výměře 1978 m2 .
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

pro: 4

proti: 1

zdrželi se: 2

4. Diskuze
• Předsedající představil program Noci kostelů, do které se již podruhé zapojí kaple ve Slavětín nad Metují.
Předsedající navrhl zaplatit pořadatelům občerstvení.
• Předsedající seznámil zastupitele s tradičním setkáním starostů DSO Novoměstsko, které proběhne v Cyk
lohostinci 18. 6. 2020.
• Paní Potočková navrhla obnovit gratulace k významným životním jubileum, které byly pozastaveny z dů
vodů koronavirové krize.
• Ing. Vladimír Tláskal představil nabídku
, který nabízí služby v lese. Proběhla diskuze
o nutnosti oprav oplocenek a stavbě nových. V tuto chvíli OÚ Slavětín nad Metují neeviduje žádného
jiného zájemce o práce v lese a vzhledem k nutnosti těchto prací byl starosta pověřen sepsat smlouvu
s
.
• Paní Šubrtová přednesla podněty občanů obce.
– Výrazně zkrátit živý plot u prodejny ze strany od silnice.
– Zrušit nebo opravit nástěnky u zastávky.

* Bylo rozhodnuto o opravě nástěnek.
– Návrh na omezení rychlosti u hospody z důvodu obtížného přecházení, zvláště v době vedení objízdné
trasy přes naší obec.

* Obec Slavětín nad Metují již několikrát žádala o zlepšení možnosti přecházení v tomto místě, ale
vždy byla odmítnuta.

– Chybějící část plotu na hřbitově.

* Předsedající opětovně vyzval zastupitele, aby se pokusili zjistit, jestli někdo neprodává část dílu
plotu, který je na hřbitově.

– Připomenutí nutnosti natřít prvky dětského hřiště a plot na hřbitově.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 3. 6. 2020 v 22.20 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 8. 6. 2020.

Přílohy: prezenční listina, odpověď na žádost o zvýšení dopravní obslužnosti, rozpočtové opatření č.2

Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 8. 6. 2020.

Sejmuto z úřední desky dne 24. 6. 2020.
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