Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 15. 7. 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 6 zastupitelů,
tj. 85 % všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomní zastupitelé: MVDr. Miroslav Věříš, Mgr. Jakub Tláskal, Monika Lachmanová, Blanka Šubrtová,
Ing. Vladimír Tláskal, Petr Tláskal.
Nepřítomní 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 3. 6. 2020:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitelstva ze dne
3. 6. 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 3. 6. 2020.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 15. 7. 2020:
1. Změna umístění workoutového hřiště
2. Ukončení nájemní smlouvy v obecní prodejně
a projednání podmínek nového pronájmu obecní prodejny
3. Ostatní
4. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Změna umístění workoutového hřiště.
Předsedající seznámil zastupitele s výsledky jednání o stavbě workoutového hřiště s firmou Bonita. Vybraná
sestava nemůže být umístěna v prostoru za tenisovým kurtem u OÚ Slavětín nad Metují z důvodu nedosta
tečných bezpečnostních vzdáleností od plotů. Předsedající navrhuje umístit workoutové hřiště na zatravněnou
část obecního pozemk. parc. č. 28/1 mezi č. p. 57, 73 a 85. Nebyl předložen protinávrh a předsedající nechal
o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje umístění workoutového hřiště na
zatravněnou část obecního pozemk. parc. č. 28/1 mezi č. p. 57, 73 a 85.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
2. Ukončení nájemní smlouvy v obecní prodejně a projednání podmínek nového pronájmu obecní
prodejny
Předsedající seznámil zastupitele s výpovědí nájemní smlouvy s nájemcem obecní prodejny panem Qui Hoi
Nguyenem. Smlouva byla ukončena ke dni 15. 7. 2020 dohodou.
Předsedající vyzval zastupitele obce, aby oslovili případné zájemce o provoz prodejny ve Slavětíně nad Metují.
Zároveň vyzval zastupitele obce Slavětín nad Metují ke schválení vypsání záměru pronájmu obecní prodejny za
podmínek, které měl předchozí nájemce.
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Podmínky pronájmu:
• pronájem nebytových prostor o celkové výměře 71,1 m2 , tj.
– 51,1 m2 prodejna,
– 8,3 m2 sklad. prostor,
– 3,6 m2 sklad obalů,
– 1,3 m2 sklad čisticích prostředků,
– 3,7 m2 kancelář,
– 1,8 m2 umývárna,
– 1,3 m2 WC.
• Nájem: 1, Kč za 1 m2 měsíčně, tj. celkem 71, Kč měsíčně.
• Provoz prodejny (náklady na služby  elektrická energie, otop, vodné, stočné) obec Slavětín nad Metují
dotuje.
• K prodeji budou základní potraviny a základní potřeby pro domácnost.
• Prodejní doba bude minimálně
– v pracovní dny 7 – 10 hod. dopoledne a 14 – 17 hod. odpoledne,
– v sobotu 3 hodiny dopoledne.
Zájemci podají písemnou žádost do 12. 8. 2020.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje vypsání záměru za výše uvedených
podmínek.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
3. Ostatní
• Místostarosta obce Mgr. Jakub Tláskal seznámil zastupitele obce s průběhem jednání se senátorem a
náměstkem hejtmana KHK pro dopravu Mgr. Martinem Červíčkem o zlepšení stavu dopravní obslužnosti
v obci Slavětín nad Metují.
• Předsedající seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č. 3.
• Předsedající navrhl schválit přijetí dotace z dotačního programu KHK na podporu stavby oplocení po
kůrovcové kalamitě ve výši 21 000, Kč.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje přijetí dotace z dotačního
programu KHK na podporu stavby oplocení po kůrovcové kalamitě ve výši 21 000, Kč a pověřuje starostu
obce podepsáním smlouvy o přijetí dotace.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

4. Diskuze
• Proběhla diskuze o termínu a účastnících Vítání občánku 2020. Termín byl předběžně stanoven na září.
Předsedající navrhl schválit koupi zlatých přívěsků pro nové občánky obce.
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje koupi zlatých přívěsků pro
nové občánky obce, které jim budou předány při vítání občánků.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 15. 7. 2020 v 21.05 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 20. 7. 2020.
Přílohy: prezenční listina, záměr pronajmout obecní prodejnu, rozpočtové opatření č.3
Zapsal:
Ověřovatelé:
Starosta:
Vyvěšeno na úřední desce dne 20. 7. 2020.

Sejmuto z úřední desky dne 5. 8. 2020.
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