Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 22. 9. 2021, 18.00 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 31. 8. 2021:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitelstva ze dne
31. 8. 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 31. 8. 2021.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 22. 9. 2021:
1. Příprava rozpočtu na rok 2022
2. Rozpočtové opatření č.5/2021
3. Organizace voleb do Poslanecké sněmovny
4. Ostatní
5. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Příprava rozpočtu na rok 2022
Předsedající vyzval zastupitele k diskuzi o rozpočtu na rok 2022. K návrhům zastupitelů bude přihlédnuto
během přípravy rozpočtu. Předsedající také představil nabídku spolupráce od obce Černčice na souběžném
projektu opravy cesty mezi Slavětínem a Černčicemi. Projekt byl prodiskutován s účetní a je z finančního
hlediska realizovatelný.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu
cesty tak, aby byl projekt zpracován zároveň s obcí Černčice. Administrace a zpracování projektu se ujme firma
Profesionálové v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
pro: 7
zdrželi se: 0
Výsledek hlasování:
proti: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
2. Rozpočtové opatření č.5/2021
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.5/2021 a navrhl je schválit.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje rozpočtové opatření č.5/2021
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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3. Organizace voleb do Poslanecké sněmovny
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem organizace voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
4. Ostatní
• Předsedající předložil žádost od
na možnost využití tělocvičny pro poskytování fyziotera
peutických služeb. Vzhledem k využití těchto služeb občany Slavětína předsedající navrhuje poskytovat
prostory bezplatně. Jiný návrh nebyl podán. Starosta obce je pověřen předáním klíčů
.
• Kontrolní komise upozornila na stav kontejnerů na BIOODPAD. Množství současného bioodpadu je už
pro obec neúnosné. Zastupitelstvo obce upozorňuje, že BIOODPADEM se rozumí tráva, zbytky z kuchyně
(neživočišného původu) a seštěpkovaná dřevní hmota. Pokud občané potřebují zpracovat větší množství
dřevní hmoty musí kontaktovat Obecní úřad Slavětín nad Metují.
5. Diskuze
• Byly upřesněny termíny tradičních akcí konaných v obci:
– Dýňování 23. 10. 2021 od 1400 .
– Barborky 4. 12. 2021
• Byla upřesněna organizace vítání občánků s datem 10. 10. 2021 od 1000 .
• Termín další schůze byl stanoven na 20. října 2021 od 18.00.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 22. 9. 2021 v 19.10 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 29. 9. 2021.
Přílohy: prezenční listina, rozpočtové opatření č.5/2021
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 29. 9. 2021.

Sejmuto z úřední desky dne 20. 10. 2021.
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