Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 17. 9. 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.
Přítomní zastupitelé: MVDr. Miroslav Věříš, Mgr. Jakub Tláskal, Monika Lachmanová,
MUDr. Růžena Potočková, Ing. Vladimír Tláskal, Petr Tláskal, Blanka Šubrtová.
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhl, aby zapisovatelem byl Jakub Tláskal a ověřovateli zápisu byli 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 12. 8. 2020:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze
zastupitelstva ze dne 12. 8. 2020. K zápisu nebylo připomínek ani návrhů zastupitelů a před
sedající navrhl zápis schválit.

Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje zápis ze schůze
Zastupitelstva obce ze dne 12. 8. 2020.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 17. 9. 2020:
1. Příprava vítání občánků
2. Nové zahájení provozu obecní prodejny
3. Rozpočtové opatření č.4/2020
4. Ostatní
5. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Příprava vítání občánků.
Byla projednána organizace vítání občánků, které proběhne v neděli 20. září 2020. Přivítány
budou dvě děti. Účinkujícím dětem bude předána poukázka na 100, do obecní prodejny.
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2. Nové zahájení provozu obecní prodejny.
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem předání prodejny novému nájemci.
Prodejna zahájí provoz v úterý 22. 9. 2020.
Prodejní doba:
pondělí – pátek

7.00 – 11.00
14.00  17.00

sobota

8.00 – 10.00

3. Rozpočtové opatření č.4/2020 Předsedající seznámil zastupitele obce s rozpočtovým
opatřením č.4/2020.
4. Ostatní
• Předsedající přečetl stížnosti občanů na provoz v obci, tj. absenci přechodů pro chodce,
nevhodné umístění ukazatele rychlosti, vybudování ostrůvku u kaple, příp. měření rych
losti policií ČR. Proběhla diskuze o možných řešeních. Zastupitelstvo obce pověřilo sta
rostu obce jednáním s Policií ČR o možnostech zpomalení rychlosti projíždějících vozidel.
5. Diskuze
• Proběhla diskuze o přípravě voleb: ve volební místnosti budou zajištěny roušky, pro vo
liče, kteří nebudou mít roušku. Při vstupu do volební místnosti bude dezinfekce na ruce.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 17. 9. 2020 v 21.10 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 23. 9. 2020.
Přílohy: prezenční listina, rozpočtové opatření č.4/2020, stížnost občanů na provoz v obci
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 23. 9. 2020.

Sejmuto z úřední desky dne 14. 10. 2020.
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