Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 22. 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
5 zastupitelů, tj. 71 % všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomní zastupitelé: MVDr. Miroslav Věříš, Monika Lachmanová, MUDr. Růžena Potočková, Petr
Tláskal, Blanka Šubrtová.
Nepřítomní zastupitelé: Mgr. Jakub Tláskal, Ing. Vladimír Tláskal.
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhl, aby zapisovatelem byl Miroslav Věříš a ověřovateli zápisu byly Monika Lachmanová
a Blanka Šubrtová.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení zápisu ze schůze Zastupitelstva ze dne 1. 12. 2021:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupi
telstva ze dne 1. 12. 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 1. 12. 2021.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 22. 12. 2021:
1. Schválení rozpočtu na rok 2022
2. Vyhlášení prací na dohodu na rok 2022
3. Ostatní
4. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Schválení rozpočtu na rok 2022
Předsedající předložil zastupitelům obce návrh položkového rozpočtu na rok 2022 k projednání a schvá
lení. Proběhla diskuze k jednotlivým položkám rozpočtu. Rozpočet je plánován jako schodkový a rozdíl
bude kryt zůstatkem z minulých let. V rozpočtu je zohledněn předpokládaný pokles příjmů a nárust
výdajů za energie. Významné výdajové položky budou realizovány v závislosti na přiznání dotace na
jejich realizaci. K návrhu rozpočtu zveřejněného 8. 12. 2021 nebyly podány žádné připomínky a před
sedající navrhl rozpočet na rok 2022 schválit.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje rozpočet na rok 2022, tak
jak byl představen v návrhu rozpočtu z 8. 12. 2021.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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2. Vyhlášení prací na dohodu na rok 2022 a přidělení prací
Předsedající konstatoval, že nikdo nový se nepřihlásil s nabídkou práce pro obec Slavětín nad Metují
a zájemci z letošního roku chtějí pracovat pro obec i v roce 2022. Zároveň vyzývá občany, kteří by
měli zájem o některou z nabízených prací, ať se informují na OÚ Slavětín nad Metují, kde zároveň
mohou podat žádost o práci. (Monika Lachmanová se zdržela hlasování.)
Mzdové účetnictví a systematizace na OÚ
Vedení knihovny
Roznáška obecních tiskovin
Úprava dřevin v obci
Sekání trávy a údržba veřejného prostranství
Úklid v budově OÚ
Úklid dětského hřiště a okolí OÚ
Úklid víceúčelového hřiště a okolí
Úklid hřbitova
Úklid prostorů u kontejneru
Úklid chodníků od sněhu

Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje přidělení prací pro obec
žadatelům, kteří se přihlásili a pověřuje starostu obce podepsáním příslušných smluv.
Výsledek hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdrželi se: 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Předsedající dále připomíná občanům obce nabídku na bezpoplatkovou samotěžbu v obecním lese,
která platí do odvolání. Zájemci se mohou přihlásit přímo starostovi obce M. Věříšovi.
3. Ostatní
• Předsedající seznámil zastupitele s Příkazní smlouvou č.PS218014333 firmy Profesionálové, a.s.,
navazující na schválenou smlouvu o administraci projektu Oprava místní komunikace v obci
Slavětín nad Metují, a vyzval zastupitele k jejímu schválení.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje příkazní smlouvu
č.PS218014333 a pověřuje starostu podepsáním smlouvy s firmou Profesionálové, a.s.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

• Předsedající seznámil zastupitele s žádostí o finanční příspěvek na provoz pečovatelské služby a
Penzionu Bella v roce 2022 od firmy Agentura domácí péče – Mgr. Zuzana Luňáková. Proběhla
diskuze o výši příspěvku. První předložený návrh byl na příspěvek ve výši 10 000, Kč. Jiný návrh
nebyl podán.
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje finanční příspěvek
na provoz pečovatelské služby a Penzionu Bella v roce 2022 pro firmu Agentura domácí péče –
Mgr. Zuzana Luňáková ve výši 10 000, Kč a pověřuje starostu sepsáním darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0
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zdrželi se: 0

4. Diskuze
• Předsedající vyzývá občany obce Slavětín nad Metují k vyzvednutí známek na popelnice do
31. ledna 2022 na OÚ Slavětín nad Metují.
• Předsedající seznámil zastupitele s žádostí na dotaci na projekt Oprava místní komunikace v obci
Slavětín nad Metují, podanou 16. 12. 2021 na Ministerstvo pro místní rozvoj.
• Předsedající seznámil zastupitele s cenovým návrhem na výměnu 4 svítidel veřejného osvětlení
před OÚ na lampy osazené technologií LED.
• Blanka Šubrtová vyzvala k diskuzi o možnosti uspořádat soutěž ve stavbě sněhuláka, případně
jiné sněhové (nebo ledové) skulptuře, případně celé stavbě. Proběhla diskuze o podmínkách
soutěže.
Podmínky Mrazivé soutěže:
– Objekt se musí nacházet v katastru obce Slavětín nad Metují.
– Objekt může být vytvořen ze sněhu nebo ledu.
– Fotku zašlete do 21. 3. 2022 na email: urad@slavetinnadmetuji.cz.
– Fotky objektů budou zveřejněny na obecní TV.
– Pro nejlepší stavitele bude připravena odměna.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 22. 12. 2021 v 20.10 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 31. 12. 2021.
Přílohy: prezenční listina, rozpočet na rok 2022
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 31. 12. 2021.

Sejmuto z úřední desky dne 19. 1. 2022.
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