Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 13. 1. 2021, 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 6 zastupitelů, tj. 85 % všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Přítomní zastupitelé: MVDr. Miroslav Věříš, Monika Lachmanová, Ing. Vladimír Tláskal,MUDr. Rů
žena Potočková, Petr Tláskal, Blanka Šubrtová.
Nepřítomní zastupitelé: Mgr. Jakub Tláskal.
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhl, aby zapisovatelem byl MVDr. Miroslav Věříš a ověřovateli zápisu byli
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 28. 12. 2020:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze
zastupitelstva ze dne 28. 12. 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 28. 12. 2020.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 13. 1. 2021:
1. Výběr administrátora na plánovanou opravu chodníků v Hlohově
2. Ostatní
3. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Výběr administrátora na plánovanou opravu chodníků v Hlohově
Předsedající navrhl komisi na výběr administrátora ve složení: MVDr. Miroslav Věříš, Ing. Vla
dimír Tláskal, Petr Tláskal. Dále vyzval zastupitele k pověření jednat s vybranou firmou a
požádat o případnou dotaci na chodník.
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Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje komisi na výběr
administrátora na plánovanou opravu chodníků v Hlohově ve složení: MVDr. Miroslav Věříš,
Ing. Vladimír Tláskal, Petr Tláskal. Dále pověřuje starostu podepsáním smlouvy s vybranou
firmou. Pokud vybraná firma nalezne dotaci, kterou by bylo možno využít, tak zastupitelstvo
pověřuje starostu jednáním a posláním žádosti o tuto dotaci.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Předsedající seznámil komisi s třemi nabídkami, které byly doručeny (od firem Východočeská
rozvojová s.r.o, Profesionálové a.s., ARTENDR s.r.o). Správce rozpočtu dal limitovaný příslib
na výběr administrátora. Po diskuzi o nabídkách nechal předsedající hlasovat o jednotlivých
nabídkách. O nabídkách bude hlasováno v pořadí, v jakém byly doručeny.
Nabídka firmy:

PRO PROTI

Východočeská rozvojová s.r.o,
Profesionálové a.s.,
ARTENDR s.r.o
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Prvním hlasováním byla vybrána nabídka od firmy Východočeská rozvojová s.r.o a o dalších
nabídkách nebylo nutné hlasovat.
2. Ostatní
• Předsedající seznámil zastupitele s žádostí o finanční příspěvek na provoz pečovatelské
služby a Penzionu Bella v roce 2021 od Agentury domácí péče. Proběhla diskuze o
příspěvku. První návrh na příspěvek byl 10 000, Kč. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje finanční
příspěvek na provoz pečovatelské služby a Penzionu Bella v roce 2021 od Agentury
domácí péče ve výši 10 000, Kč a pověřuje starostu sepsáním darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

• Předsedající seznámil zastupitele s žádostí o finanční příspěvek od ZŠ a MŠ TTRIVIUM
PLUS o.p.s. Proběhla diskuze o příspěvku škole. Protože žádné škole obec Slavětín
nad Metují nepřispívá a návrh na výši příspěvku nebyl předložen, nechal předsedající
hlasovat o nepřispění škole.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje nepřispění
ZŠ a MŠ TTRIVIUM PLUS o.p.s.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 1

• Předsedající seznámil zastupitele s plánovaným přesunem staré trafostanice a vybudo
váním nové na č. p. 65.
• Monika Lachmanová požádala o roznos obecních tiskovin. Žádný jiný žadatel o tuto
práci se nepřihlásil. Předsedající nechal hlasovat o tomto návrhu. (Monika Lachmanová
se zdržuje hlasování.)
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Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují přiděluje roznášku
obecních tiskovin Monice Lachmanové.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 1

3. Diskuze
• Proběhla diskuze o odstraňování sněhu malotraktorem. Kartáč u traktoru nelze používat
na mokrý a těžký sníh a není určen na úklid velkých ploch, pouze na udržování cestiček
pro pěší. Na údržbu velkých ploch je nutné dokoupit k malotraktroru radlici s gumovým
břitem.
Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje nákup rad
lice k malotraktoru Kubota.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 13. 1. 2021 v 19.45 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 20. 1. 2021.
Přílohy: prezenční listina
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 20. 1. 2021.

Sejmuto z úřední desky dne 10. 2. 2021.
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