Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 9. 6. 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
6 zastupitelů, tj. 85 % všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomní zastupitelé: MVDr. Miroslav Věříš, Monika Lachmanová, MUDr. Růžena Potočková, Petr
Tláskal, Blanka Šubrtová, Mgr. Jakub Tláskal.
Nepřítomní zastupitelé: 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: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení zápisu ze schůze Zastupitelstva ze dne 5. 5. 2022:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze zastupitel
stva ze dne 5. 5. 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 5. 5. 2022.
Výsledek hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 9. 6. 2022:
Předsedající navrhl schválit program, který byl uveden na pozvánce: Zastupitelstvo obce Slavětín nad
Metují schvaluje program zasedání 9. 6. 2022.
1. Projednání svozu bioodpadu
2. Schválení výpůjčky části obecního pozemku
3. Projednání možnosti úspor energií v obci Slavětín nad Metují
4. Ostatní
5. Diskuze
Výsledek hlasování:
pro: 6
Usnesení č. 3 (program schůze) bylo schváleno.

proti: 0
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zdrželi se: 0

1. Projednání svozu bioodpadu
Jakub Tláskal seznámil zastupitele s aktuální situací ohledně svozu bioodpadu z obce. Ing. Vladi
mír Tláskal aktuálně jedná se zástupci Královehradeckého kraje, aby mohl nadále vyvážet bioodpad
z obce. Výsledky jednání budou pravděpodobně známy do příští schůze obecního zastupitelstva.
2. Schválení výpůjčky části obecního pozemku
Předsedající konstatoval, že k záměru obce na výpůjčku části pozemk. parc. č. 1218 o rozloze max. 10 m2
se neobjevili žádné připomínky a navrhl schválit smlouvu o výpůjčce tohoto pozemku
,
, na dobu určitou pro potřeby umístění kotce pro psa.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje smlouvu o výpůjčce to
,
, na dobu určitou do 31. 12. 2022 pro
hoto pozemku
potřeby umístění kotce pro psa a za podmínky udržování pořádku v okolí tohoto pozemku; a pověřuje
starostu k podepsání smlouvy o výpůjčce.
pro: 6
zdrželi se: 0
Výsledek hlasování:
proti: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
3. Projednání možnosti úspor energií v obci Slavětín nad Metují
• Předsedající připomněl seznam návrhů úsporných opatření hospodaření obce, které byli navr
ženy na minulé schůzi obecního zastupitelstva. Některá opatření již byla realizována a zastupi
telstvo prodiskutovalo odezvu obyvatel. Zejména zhasnutí veřejného osvětlení od 23.00.
• Další dvě opatření (výměna oken v č. p. 83 a předělání svítidel veřejného osvětlení na LED
svítidla) vyžadují zvolit hodnotící komisi. Za členy hodnotící komise předsedající navrhl Moniku
Lachmanovou a Petra Tláskala. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje členy hodnotící
komise: MVDr. Miroslav Věříš – starosta, Monika Lachmanová, Petr Tláskal.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

pro: 4

proti: 0

zdrželi se: 2

• Předsedající vyzval členy hodnotící komise k posouzení nabídek oslovených firem. Zároveň vyzval
ostatní členy zastupitelstva k diskuzi nad přijatými nabídkami.
• Výměna oken v č. p. 83
Předsedající dále zastupitelům předložil nabídky oslovených firem k výměně oken v č. p. 83.
Osloveno bylo šest firem, z nichž čtyři poslaly cenovou nabídku. Cena za jedno okno se v nabíd
kách pohybovala od 9500, Kč do 21990, Kč. O nabídkách proběhla diskuze a hodnotící komise
navrhuje oslovit další firmy k předložení nabídky, zpracovat tepelný audit budovy č. p. 83 a
změřit tepelné ztráty. Dále požaduje nechat vyhodnotit nutnost výměny oken, případně okna
nechat jenom utěsnit. O nabídkách se nehlasovalo.
• Výměna patic veřejného osvětlení za LED osvětlení
Předsedající zastupitelům předložil nabídky oslovených firem k výměně patic veřejného osvětlení
za LED osvětlení. Celkem se jedná o výměnu 48 výbojek 70 W a 3 výbojek 120 W. které by
byly vyměněny za LED výbojky o výkonu 30 W. Osloveno bylo šest firem, z nichž čtyři poslaly
cenovou nabídku. Předsedající předložil nabídky čtyř oslovených firem.
Firma
PT trade s.r.o.
Kabelspoj s.r.o.
HDT impex s.r.o.
Suchánek  Slavoňov

CELKOVÁ CENA BEZ DPH v Kč
348 132,
191 287,
312 302,
358 275,
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• Hodnotící komise vybrala firmu Kabelspoj s.r.o. Hodnotícím kritériem při výběru byla cena.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje výběr firmy Kabel
spoj s.r.o. pro výměnu výbojek veřejného osvětlení v obci za technologii LED a pověřuje starostu
sepsáním smlouvy s firmou.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 1

4. Ostatní
• Předsedající seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č.3/2022.
• Předsedající předložil žádost
o otevření prodejního stánku na pozemk. parc.
č. 56 sousedícího s pozemk. parc. č. 26, který je ve vlastnictví obce. Zastupitelstvo obce pro
jednalo žádost a nemá námitek k tomuto záměru.
• Na schůzi přišel host

.

• Předsedající přednesl žádost SDH Slavětín nad Metují na využití nepoužívané šatny u hřiště
č. p. 83. Šatna by mohla být využívána jako zázemí pořádajících při obecních akcích pořáda
ných na hřišti u č. p. 83. V šatně by však bylo nutné provést drobné zednické, instalatérské a
elektroinstalační práce a koupit stůl. S těmito návrhy zastupitelstvo souhlasí.
5. Diskuze
• Zastupitelstvo šlo zhodnotit úklid obecní garáže, který provedl SDH Slavětín nad Metují. Na místě
byla prodiskutována možnost výměny osvětlení v garáži za LED panel.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 9. 6. 2022 v 21.25 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 15. 6. 2022.
prezenční listina, rozpočtové opatření č.3/2022, žádost o přístup z pozemku
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 15. 6. 2022.

Sejmuto z úřední desky dne 6. 7. 2022.
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