Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 12. 5. 2021, 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, 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 21. 4. 2021:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitelstva ze dne
21. 4. 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 Zastupitelstva obce
ze dne 21. 4. 2021.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 12. 5. 2021:
1. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2020
2. Schválení žádosti o výpůjčku části pozemk. parc. č. 28/1
3. Ostatní
4. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2020
Předsedající předložil k projednání a schválení přítomným zastupitelům obce Závěrečný účet obce Slavětín
nad Metují za rok 2020 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, které bylo
provedeno kontrolním orgánem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podle které nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky. Předsedající dále předložil podklady ke schválení účetní závěrky a Závěrečného účtu za
rok 2020.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje bez výhrad:
• závěrečný účet obce za rok 2020,
• zprávu kontrolního orgánu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020,
• účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

1

zdrželi se: 0

2. Schválení žádosti o výpůjčku části pozemk. parc. č. 28/1
Předsedající konstatoval, že k záměru obce na výpůjčku části pozemk. parc. č. 28/1 o rozloze 20 m2 v části
u č. p. 2 se neobjevili žádné připomínky a navrhl schválit smlouvu o výpůjčce tohoto pozemku
a
,
, na dobu určitou pro potřeby letního posezení – předza
hrádky u č. p. 2 v obci Slavětín nad Metují.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje smlouvu o výpůjčce tohoto pozemku
a
,
, na dobu určitou do 31. 10. 2021
pro potřeby letního posezení a za podmínky udržování pořádku v okolí tohoto pozemku; a pověřuje starostu
k podepsání smlouvy o výpůjčce.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
3. Ostatní
• Předsedající přečetl žádost
na odkup 40 dlaždic 30 x 30 cm uložených na parkovišti
obecního úřadu. Již dříve obec nabízela odkup dlaždic za cenu 10, Kč/ks. Nebyl přednesen návrh na
úpravu ceny, tak předsedající nechal hlasovat o prodeji 40 dlaždic za cenu 10,/ks.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje prodej 40 dlaždic o rozměrech
.
30 x 30 cm za cenu 10, Kč/ks
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 1

• Předsedající seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č.2/2021.
• Předsedající vyzval zastupitele obce k poslední možnosti vyjádřit se k rozmístění a druhu zeleně v parku
vzniknuvšímu po č. p. 79. Proběhla diskuze, jejíž závěry si starosta obce poznamenal.
• Místostarosta obce vyzval zastupitele k vyjádření, zda by měl obecní úřad rozesílat reklamní sms, případně
vybírat poplatek za umístění reklamy na obecní TV. O návrhu, který vzešel z diskuze nechal hlasovat.
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje cenu 300, Kč za měsíc za
umístění reklamy na obecní TV.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

4. Diskuze
• Předsedající připomněl možnost umístění objemného odpadu do kontejneru, který bude přistaven od
soboty 15. 5. do neděle 16. 5. na parkovišti u obecního úřadu.
• Předsedající vyzval zastupitele k diskuzi o položkách a projektech, které bude reflektovat Střednědobý
rozpočtový výhled obce na roky 2023 – 2024. Návrhy si starosta zapsal a podle nich vytvoří návrh střed
nědobého rozpočtového výhledu, který by se schvaloval na příští schůzi.
• Kontrolní komise upozornila na potřebu odstranit větve pod elektrickými dráty. Starosta obce vyzve ČEZ
k jejich odstranění.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 12. 5. 2021 v 20.55 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 19. 5. 2021.
Přílohy: prezenční listina, rozpočtové opatření č. 2/2021
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 19. 5. 2021.

Sejmuto z úřední desky dne 9. 6. 2021.
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