Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 12. 1. 2022, 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, Monika Lachmanová, MUDr. Růžena Potočková, Petr
Tláskal, Blanka Šubrtová, Mgr. Jakub Tláskal, Ing. Vladimír Tláskal.
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 22. 12. 2021:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitel
stva ze dne 22. 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 22. 12. 2021.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 12. 1. 2022:
1. Projednání záměru na pronájem obecních pozemků
2. Ostatní
3. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Projednání záměru na pronájem obecních pozemků
Předsedající předložil zastupitelům seznam obecních pozemků, kterým skončila v minulém roce ná
jemní smlouva a navrhl tyto pozemky opět pronajmout.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje vyvěšení záměru na obecní
pozemky (viz příloha).
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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2. Ostatní
• Předsedající seznámil zastupitele s objednávkou mechanické úpravy bioodpadu tak, aby bylo
možno biodpad odvézt do kompostárny.
• Předsedající seznámil zastupitele s žádostí o finanční příspěvek ZŠ a MŠ TRIVIUM PLUS o. p. s.
na provoz školy pro 2 žáky školy. Proběhla diskuze o finančních příspěvcích školám, kam chodí
žáci ze Slavětín nad Metují. Žádná jiná škola příspěvek na provoz nežádá a zastupitelstvo obce
navrhuje škole ZŠ a MŠ TRIVIUM PLUS o. p. s. nepřispívat. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje nepřispět škole ZŠ
a MŠ TRIVIUM PLUS o. p. s.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 2

• Předsedající seznámil zastupitele s žádostí o členský příspěvek pro SMS (Sdružení místních sa
mospráv) a s dopisem vysvětlujícím činnost SMS. Zastupitelstvo v diskuzi hodnotilo činnost SMS
a hodnotilo ji jako nedostatečnou. Na závěr nechal předsedající hlasovat o pokračování členství
v SMS a zaplacení členského příspěvku.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje o pokračování člen
ství v SMS a zaplacení členského příspěvku.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

pro: 4

proti: 0

zdrželi se: 3

Zastupitelstvo bude sledovat přínos SMS pro obec Slavětín nad Metují a za rok opět bude hla
sovat o pokračování v členství.
3. Diskuze
• Kontrolní komise upozornila na stav keřů u zastávky autobusů a byla prodiskutována úprava
tak, aby bylo vidět ze zastávky na přijíždějící spoj.
• Proběhla diskuze o průběhu, organizaci a termínu Masopustu, který byl předběžně stanoven na
26. 2. 2022 od 1000 .
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 12. 1. 2022 v 19.45 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 19. 1. 2022.
Přílohy: prezenční listina, záměr na pronájem obecních pozemků
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 19. 1. 2022.

Sejmuto z úřední desky dne 9. 2. 2022.
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