Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 5. 5. 2022, 20.00 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 9. 3. 2022:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitel
stva ze dne 9. 3. 2022. 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 9. 3. 2022.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 5. 5. 2022:
Předsedající navrhl schválit program, který byl uveden na pozvánce: Zastupitelstvo obce Slavětín nad
Metují schvaluje program zasedání 5. 5. 2022.
1. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2021
2. Rozpočtové opatření č.2/2022
3. Schválení záměru na výpůjčku části obecního pozemku
4. Schválení záměru na pronájem obecních pozemků
5. Projednání možnosti opravy chodníku v Hlohově
6. Projednání svozu bioodpadu
7. Volby do zastupitelstev obcí 2022  příprava
8. Ostatní
9. Diskuze
Výsledek hlasování:
pro: 7
Usnesení č. 3 (program schůze) bylo schváleno.

proti: 0
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zdrželi se: 0

1. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2021
Předsedající předložil k projednání a schválení přítomným zastupitelům obce Závěrečný účet obce
Slavětín nad Metují za rok 2021 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2021, které bylo provedeno kontrolním orgánem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podle
které nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Předsedající dále předložil podklady ke schválení
účetní závěrky a Závěrečného účtu za rok 2021.
Návrh usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje bez výhrad:

• závěrečný účet obce za rok 2021,
• zprávu kontrolního orgánu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021,
• účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2021.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

2. Rozpočtové opatření č.2/2022
Předsedající seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č.2/2022.
3. Schválení záměru na výpůjčku části obecního pozemku
Předsedající konstatoval, že k záměru obce na výpůjčku části pozemk. parc. č. 28/1 o rozloze 20 m2
v části u č. p. 2 se neobjevili žádné připomínky a navrhl schválit smlouvu o výpůjčce tohoto pozemku
p. Ivanu Konvalinovi a p. Drahomíře Konvalinové,
, na dobu určitou pro po
třeby letního posezení – předzahrádky u č. p. 2 v obci Slavětín nad Metují.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje smlouvu o výpůjčce to
hoto pozemku p. Ivanu Konvalinovi a p. Drahomíře Konvalinové,
, na dobu
určitou do 31. 10. 2022 pro potřeby letního posezení a za podmínky udržování pořádku v okolí tohoto
pozemku; a pověřuje starostu k podepsání smlouvy o výpůjčce.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
4. Schválení záměru na pronájem obecních pozemků
Předsedající konstatoval, že k záměru obce na pronájem obecních pozemků v katastrálním území obce
Slavětín nad Metují obec neobdržela žádné připomínky a navrhl schválit smlouvy o pronájmu těchto
pozemků se zájemci o pronájem. (kokrétně: ZEPO a. s., Ing. Vladimír Tláskal).
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje záměr pronajmout obecní
pozemky v katastru obce Slavětín nad Metují:
Číslo parcely
1066
1079
1081
1105
1106
1120
1130
1131
1219
1233
1237/2

plocha m2
3045
19510
17220
2203
6906
1243
727
1961
3055
4159
2951
2

druh pozemku
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha

Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smluv o pronájmu se zájemci o proná
jem (kokrétně: ZEPO a. s., Ing. Vladimír Tláskal).
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
5. Projednání možnosti opravy chodníku v Hlohově
Předsedající předložil návrh na přesun priorit a možnost opravit chodník ve Hlohově i bez dotace.
Důvodem tohoto rozhodnutí je nízký počet využitelných dotačních titulů v této oblasti. Z diskuze zá
roveň vyplynulo, že v současné době je obtížné sehnat stavební firmu. Téma chodníku v Hlohově se
tedy přesouvá na podzim po volbách do zastupitelstev, kdy snad již bude uklidněn trh a firmy budou
plánovat zakázky na rok 2023. Zastupitelstvo pověřilo starostu předběžnými přípravami na výběrové
řízení, které bude provedeno na podzim 2022.
6. Projednání svozu bioodpadu Ing. Vl. Tláskal seznámil zastupitelstvo s problematikou svozu
bioodpadu a projednání dalšího fungování svozu bioodpadu z obce Slavětín nad Metujíodložit na další
schůzi.
7. Volby do zastupitelstev obcí 2022  příprava
• Předsedající seznámil zastupitele s termínem voleb do obecních zastupitelstev, které se budou
konat 23. – 24. 9. 2022.
• Poté vyzval k diskuzi o počtu členů budoucího zastupitelstva obce Slavětín nad Metují. Byl předlo
žen jediný návrh na zachování stávajícího počtu členů, tj. 7 (včetně starosty obce). Předsedající
nechal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje počet zastupitelů
obce na stávajícím počtu členů, tj. 7 členů včetně starosty obce.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

• Dále byl stanoven počet člen volební komise na 4 členy + zapisovatel.
• Při sběru podpisů do voleb je doporučen počet 15 podpisů (min. je 5 % z počtu voličů, kterých
je aktuálně 200).
• Zastupitelstvo obce dále doporučuje samostatné kandidátní lístky pro jednotlivé kandidáty.
• Zájemci o kandidaturu se mohou pro tiskopisy dostavit na OÚ Slavětín nad Metují nebo budou
vyvěšeny na stránkách obce.
8. Ostatní
• Zastupitelstvo vyzvalo předsedajícího k objednání svozu objemného odpadu.
• Předsedající předložil výzvu Královehradeckého kraje k aktualizaci řádu pohřebiště tak, aby byl v
souladu s novým zákonem o pohřebnictví. Předsedající předložil návrh řádu pohřebiště a navrhl
ho schválit.
Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje řád pohřebiště, tak
jak byl předložen (viz příloha).
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0
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zdrželi se: 0

• Předsedající přečetl žádost o výpůjčku části pozemku o rozloze 10 m2 na pozemk. parc. č. 1218
na umístění kotce pro psa.
Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje vyvěšení záměru na
výpůjčku části pozemku o rozloze 10 m2 na pozemk. parc. č. 1218 pro umístění kotce pro psa.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

• Předsedající přečetl žádost o podporu Linky bezpečí ve výši 3000,kč a nechal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje přispět na činnost
Linky bezpečí částkou 3000, Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 10 nebylo schváleno.

pro: 0

proti: 4

zdrželi se: 3

9. Diskuze
• Předsedající přednesl nabídku na výsadbu stromů od společnosti Sázíme stromy, z.ú. Proběhla
diskuze o možném umístění výsadby stromů. Nakonec byla vybrána lokalita kolem Hluboké
cesty. Starosta obce byl pověřen dalším jednáním se společností.
• Kontrolní komise upozornila na stížnosti občanů na zhoršený stav silnic ve Slavětíně. Starosta
se domluví se Správou silnic na možnosti oprav.
• Předsedající vyzval zastupitele k předložení návrhů na ušetření nákladů na vytápění a svícení.
Návrhy budou postupně realizovány a diskutovány jejich výhody a nevýhody. Zastupitelstvo
obce zároveň vyzývá občany obce, aby podali vlastní návrhy, případně zhodnotili realizované.
Návrhy:
– vyměnit světla veřejného osvětlení (celkem 51) za LED svítidla,
– úplně zhasnout světla osvětlující kapli, dokud nebudou vyměněny za LED světla,
– omezit noční osvětlení kaple,
– utěsnit dveře a vyměnit okna v č. p. 83,
– vyměnit světla v kanceláři OÚ,
– zhasnout veřejné osvětlení v době 23.00 – 5.00
– uzavřít hřiště na tenis po 20.00
– omezit svícení na hřbitově na jeho provozní dobu.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 5. 5. 2022 v 21.50 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 15. 5. 2022.
prezenční listina, rozpočtové opatření č.2/2022, žádost o výpůjčku, řád pohřebiště
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 15. 5. 2022.

Sejmuto z úřední desky dne 1. 6. 2022.
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