Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 10. 2. 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 7 zastupitelů, tj. 100 % všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Přítomní zastupitelé: MVDr. Miroslav Věříš, Mgr. Jakub Tláskal, Monika Lachmanová,
Ing. Vladimír Tláskal,MUDr. Růžena Potočková, Petr Tláskal, Blanka Šubrtová.
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhl, aby zapisovatelem byl Jakub Tláskala 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 13. 1. 2021:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze
zastupitelstva ze dne 13. 1. 2021. 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 13. 1. 2021.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 10. 2. 2021:
1. Výběrové řízení projektu Demolice č. p. 79 a regenerace území brownfieldu
2. Rozpočtové opatření č.8/2020
3. Ostatní
4. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0
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zdrželi se: 0

1. Příprava výběrového řízení Demolice č. p. 79 a regenerace území brownfieldu
Předsedající předložil zastupitelům obce návrh výběrové komise, která určila vítězem výbě
rového řízení na projekt „Regenerace území brownfieldu v centru obce Slavětín nad Metují,
demolice domu č. p. 79”. Komise rozhodla, že vítězem výběrového řízení je firma ŠTĚPÁNEK,
spol. s r. o., IČO: 45535124. Předsedající navrhl zastupitelstvu vybranou firmu schválit.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje vítězem výbě
rového řízení na projekt „Regenerace území brownfieldu v centru obce Slavětín nad Metují,
demolice domu č. p. 79” firmu ŠTĚPÁNEK, spol. s r. o., IČO: 45535124 a pověřuje starostu
obce MVDr. Miroslava Věříše podepsáním smlouvy s touto firmou.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

2. Rozpočtové opatření č.8/2020
Předsedající seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č.8/2020.
3. Ostatní
• Předsedající seznámil zastupitele s průběhem závěrečné inventury.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 10. 2. 2021 v 20.05 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 17. 2. 2021.
Přílohy: prezenční listina
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 17. 2. 2021.

Sejmuto z úřední desky dne 10. 3. 2021.
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