Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 1. 12. 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 Tláskal a ověřovateli zápisu byly 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 20. 10. 2021:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitel
stva ze dne 20. 10. 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 20. 10. 2021.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 1. 12. 2021:
1. Příprava rozpočtu na rok 2022
2. Obecně závazná vyhláška o odpadech
3. Seznámení se závěry inventury
4. Rozpočtové opatření č.6/2021
5. Ostatní
6. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Příprava rozpočtu na rok 2022
Předsedající předložil návrh rozpočtu na rok 2022, byly prodiskutovány připomínky zastupitelů a ně
které byly zapracovány do návrhu rozpočtu. Poté byl předsedající vyzván k vyvěšení návrhu rozpočtu
(viz příloha) na rok 2022. Pokud nebudou zásadní připomínky k návrhu, tak bude návrh schvalován
na příští schůzi 22. 12. 2021.
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2. Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpad vytvořená v souladu s novým zákonem
o odpadech
Předsedající navázal na diskuzi z minulé schůze o vyhlášce o poplatku za odpad. Vzhledem ke zvýše
nému koeficientu pro daň z nemovitosti navrhuje zrušit vyhlášku o poplatku za odpad a financovat
svoz komunálního odpadu z příjmu z daně z nemovitosti. Proběhla závěrečná diskuze a po té před
sedající navrhl schválit zrušovací vyhlášku vyhlášky č.2/2020 o poplatku za odpad.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje zrušovací vyhlášku 2/2021,
kterou zruší platnost Vyhlášky č.2/2020 o poplatku za odpad.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

pro: 6

proti: 1

zdrželi se: 0

3. Seznámení se závěry inventury
Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na první části inventury.
4. Rozpočtové opatření č.6/2021
Předsedající seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č.6/2021.
5. Ostatní
• Předsedající předložil k nahlédnutí smlouvu s firmou Profesionálové na administraci projektu
Oprava místní komunikace v obci Slavětín nad Metují. Po prostudování smlouvy vyzval předse
dající zastupitele ke schválení smlouvy na administraci projektu s firmou Profesionálové.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje smlouvu na ad
ministraci projektu Oprava místní komunikace v obci Slavětín nad Metují a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy s firmou Profesionálové.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

• Předsedající vyzval zastupitele, aby upozornili občany obce na možnost využití služeb fyziotera
peutky každý čtvrtek v budově OÚ Slavětín.
6. Diskuze
• Vzhledem k rostoucím cenám elektrické energie proběhla diskuze o způsobech šetření elektrické
energie v obci. Z diskuze vyplynuly tyto možnosti: omezit dobu nočního svícení, nahradit stávající
svítilny LED světly (nevýhodou je vyšší vstupní investice, kterou by bylo případně možné pokrýt
dotací). Zastupitelé byli vyzváni k promyšlení dalších možností.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 1. 12. 2021 v 19.50 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 8. 12. 2021.
Přílohy: prezenční listina, rozpočtové opatření č.6/2021, NÁVRH rozpočtu na rok 2022
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 8. 12. 2021.

Sejmuto z úřední desky dne 29. 12. 2021.
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