Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 21. 4. 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, Mgr. Jakub Tláskal, Monika Lachmanová, Ing. Vladimír
Tláskal, Petr Tláskal, Blanka Šubrtová, .
Nepřítomní zastupitelé: MUDr. Růžena Potočková.
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhl, aby zapisovatelem byl Jakub Tláskala 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 10. 2. 2021:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupi
telstva ze dne 10. 2. 2021. 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 Zastupi
telstva obce ze dne 10. 2. 2021.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 21. 4. 2021:
1. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
2. Dodatek ke smlouvě s firmou Marius Pedersen
3. Smlouva na hroby
4. Žádost o výpůjčku části pozemk. parc. č. 28/1
5. Ostatní
6. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Předsedající předložil zastupitelům Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.
Přezkoumání proběhlo online 30. 3. 2021. Závěrečná zpráva neuvádí žádně chyby a nedostatky. Zá
roveň byl zastupitelům předložen návrh závěrečného účtu k náhlédnutí, který bude vyvěšen a na příští
schůzi se bude schvalovat.
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2. Dodatek ke smlouvě s firmou Marius Pedersen
Předsedající předložil zastupitelům dodatek ke smlouvě od firmy Marius Pedersen. Zastupitelstvo pro
jednalo tento dodatek a předsedající navrhl dodatek ke smlouvě schválit.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje dodatek ke smlouvě
od firmy Marius Pedersen a pověřuje starostu obce podepsáním tohoto dodatku.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
3. Smlouva na hroby
Předsedající předal slovo J. Tláskalovi. Jakub Tláskal zastupitelům předložil aktualizovanou smlouvu
o nájmu hrobového místa. Po prodiskutování navrhl smlouvu schválit i s cenou v celkové výši 6,Kč/m2
/rok. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje smlouvu o nájmu hrobo
vého místa a výši vybíraného nájemného v celkové výši 6,Kč/m2 /rok.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
4. Žádost o výpůjčku části pozemk. parc. č. 28/1
Předsedající přečetl žádost manželů Konvalinových o výpůjčku části pozemk. parc. č. 28/1 o rozloze
20 m2 v části u č. p. 2 a navrhl vyhlášení záměru na výpůjčku.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky
části pozemk. parc. č. 28/1 o rozloze 20 m2 v části u č. p. 2.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
5. Ostatní
• Předsedající seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č.1/2021.
• Předsedající přednesl dopis Linky bezpečí s žádostí o finanční příspěvek ve výši 3 000, Kč. A
navrhl hlasovat o tomto příspěvku
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje finanční příspěvek
pro Linku bezpečí ve výši 3 000, Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 nebylo schváleno.

pro: 1

proti: 4

zdrželi se: 1

• Předsedající upozornil na svoz nebezpečného odpadu, který proběhne v sobotu 8. 5. 2021.
• Předsedající seznámil zastupitele s průběhem demoličních prací na č. p. 79.
• Předsedající seznámil zastupitele se závěry komise Povodí Labe, o nutnosti vyčištění dolního
toku potoka pozemk. parc. č. 1444 z důvodu havarijního stavu. Situace v ostatních úsecích
bude sledována a případné řešení proběhne v zimě.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 21. 4. 2021 v 19.26 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 28. 4. 2021.
Přílohy: prezenční listina, rozpočtové opatření č. 1/2021, záměr na výpůjčku pozemku, žádost o vý
půjčku pozemku
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 28. 4. 2021.

Sejmuto z úřední desky dne 19. 5. 2021.
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