Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 31. 8. 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 7 zastupitelů,
tj. 100 % všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomní zastupitelé: MVDr. Miroslav Věříš, Mgr. Jakub Tláskal, Monika Lachmanová, Ing. Vladimír Tláskal,
Blanka Šubrtová,MUDr. Růžena Potočková, Petr Tláskal.
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 16. 6. 2021:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitelstva ze dne
16. 6. 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 16. 6. 2021.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 31. 8. 2021:
1. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na roky 20232024
2. Rozpočtová opatření č.3/2021 a č.4/2021
3. Příprava Vítání občánků 2021
4. Ostatní
5. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na roky 20232024
Předsedající předložil návrh střednědobého rozpočtu a otevřel diskuzi. K návrhu nebyly připomínky a předseda
jící navrhl schválit výhled střednědobého rozpočtu na roky 20232024, tak jak byl předložen. Jiný návrh nebyl
podán.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje výhled střednědobého rozpočtu na
roky 20232024 podle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
2. Rozpočtová opatření č.3/2021 a č.4/2021
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č.3/2021 a č.4/2021.
3. Příprava vítání občánků 2021
Předsedající seznámil zastupitele s občánky, kteří budou uvítání. Termín byl stanoven na 10. října 2021 a byly
dohodnuty organizační záležitosti.
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4. Ostatní
• Předsedající předložil návrh vyhlášky o odpadech, která je nutné aktualizovat z důvodu legislativních
změn. Předsedající přijal dotazy a návrhy, které vzešly z diskuze. Vyhláška bude reflektovat tyto návrhy
a bude projednána na příští schůzi zastupitelstva.
• Předsedající představil návrh firmy Bonita na vybavení workoutového hřiště došlapových ploch z lité gumy.
Nabídnutá cena je stále vysoká a rozhodnutí o osazení došlapových ploch se odkládá.
• Předsedající přečetl návrh na uzavření pachtovní smlouvy s firmou ZEPO Bohuslavice. Starosta byl pověřen
dalším jednáním v této záležitosti.
• Předsedající představil žádost o pořízení nového auta pro SDH Slavětín nad Metují. V této věci lze podat
žádost o přidělení auta z majetku Ministerstva vnitra na Sklad státních hmotných rezerv Horkalen. Starosta
byl pověřen v této věci jednat.
• Předsedající projednal organizaci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 8.9. října 2021.
• Kontrolní komise upozornila na potřebu
1. ostříhání živých plotů,
2. prostřih stromů v drátech elektrického vedení,
3. na prostřih lípy na křižovatce, jejíž jedna část uschla a druhá část zasahuje do drátů.
• Termín další shcůze byl stanoven na 22. září 2021 od 18.00.
5. Diskuze
• V diskuzi byla prodiskutována organizace a zapojení obce do podzimních akcí v obci (dýňování, pouštění
draků, barborky, obecní ples, masopust, …)
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 31. 8. 2021 v 21.35 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 1. 9. 2021.
Přílohy: prezenční listina, Střednědobý rozpočet 20232024
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 1. 9. 2021.

Sejmuto z úřední desky dne 22. 9. 2021.
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