Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují
konaného dne 3. 12. 2020, 19.00 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,
MUDr. Růžena Potočková, Ing. Vladimír Tláskal, Petr Tláskal, Blanka Šubrtová.
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhl, aby zapisovatelem byl Jakub Tláskal a ověřovateli zápisu byli 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 17. 9. 2020:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele obce Slavětín nad Metují se zápisem ze schůze
zastupitelstva ze dne 17. 9. 2020. K zápisu nebylo připomínek ani návrhů zastupitelů a před
sedající navrhl zápis schválit.

Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje zápis ze schůze
Zastupitelstva obce ze dne 17. 9. 2020.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání 3. 12. 2020:
1. Rozpočtové opatření č.5/2020 a č.6/2020
2. Schválení rozpočtu na rok 2021
3. Seznámení se závěry inventury
4. Ostatní
5. Diskuze
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

1. Rozpočtové opatření č.5/2020 a č.6/2020.
Předsedající seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č.5/2020 a č.6/2020.
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2. Schválení rozpočtu na rok 2021
Předsedající předložil zastupitelům obce návrh položkového rozpočtu na rok 2021 k projed
nání a schválení. Proběhla diskuze k jednotlivým položkám rozpočtu. Rozpočet je plánován
jako schodkový a rozdíl bude kryt zůstatkem z minulých let. V rozpočtu je zohledněn předpo
kládaný pokles příjmů, ale některé výdajové položky (2219, 3613) budou realizovány pouze
při získání dotace na jejich realizaci. K návrhu rozpočtu zveřejněného 18. 11. 2020 nebyly
podány žádné připomínky a předsedající navrhl rozpočet na rok 2021 schválit.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje rozpočet na rok
2021, tak jak byl představen v návrhu rozpočtu z 18. 11. 2020.
Výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
3. Seznámení se závěry inventury
Předsedající seznámil zastupitele obce se závěry a průběhem dílčí inventury, která proběhla
2. 12. 2020.
4. Ostatní
• Předsedající seznámil zastupitele obce s potvrzením o příslibu na dotaci v rámci ná
rodního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D082 – Podpora regene
race brownfieldů pro nepodnikatelské využití (DT3 – Revitalizace) na akci „Regenerace
území brownfieldu v centru obce Slavětín nad Metují” , jejímž cílem je obnova brown
fieldu a vznik nové odpočinkové zóny v centru obce. Následně je nutné vybrat zhotovi
tele, k tomuto účelu se zastupitelstvo obce setká na zasedání na začátku ledna 2021.
Předsedající vyzval zastupitele k hlasování o přijetí dotace.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje přijetí do
tace od Ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci brownfieldu a pověřuje starostu
obce přípravou výběrového řízení na zhotovitele.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

• Předsedající seznámil zastupitele obce s projektovou dokumentací k opravě chodníku
v Hlohově a rozpočtem na opravu. Z důvodu velkého rozpočtu na tento projekt bude
oslovena firma, která zvládne zpracovat projekt na opravu chodníku se získáním dotace.
Oprava bude realizována pouze s dotací, jinak bude odložena na příští rok.
• Předsedající seznámil zastupitele s Dodatkem č. 2 od firmy CNS a.s. dodávající software
Elisa.
• Předsedající seznámil zastupitele obce s provedením vkladu do katastru nemovitostí
zakoupené části cesty pozemk. parc. č. 1202 v katastru Dolsko.
• Předsedající představil změnu sazebníku firmy Marius Pedersen na svoz komunálního
odpadu a navrhl schválit dodatek ke smlouvě s firmou Marius Pedersen a obecní vy
hlášku č.2/2020 o poplatku za komunální odpad reflektující tyto změny.
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Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje dodatek
smlouvy s firmou Marius Pedersen a pověřuje starostu obce podepsáním tohoto do
datku.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje obecní
vyhlášku č.2/2020 o poplatku za komunální odpad.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

na prodloužení výpůjčky části obecního
• Předsedající přečetl žádost
pozemk. parc. č. 1218 pro umístění kotce pro psa na rok 2021. Předsedající navrhl
vyvěsit záměr o výpůjčce části tohoto pozemku.
Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Metují schvaluje vyvěšení
záměru na výpůjčku části obecního pozemk. parc. č. 1218 pro umístění kotce pro psa
na rok 2021.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

5. Diskuze
• Proběhla diskuze o stavu obecního lesu u Tuří.
Obec Slavětín nad Metují nabízí k probírkové samotěžbě souše v obecním lese (pozemk.
parc. č. 1148/3 a pozemk. parc. č. 1108/2 v katastru obce Bohuslavice nad Metují)
občanům obce. Zájemci, ať se přihlásí na OÚ Slavětín nad Metují.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 3. 12. 2020 v 20.40 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 9. 12. 2020.
Přílohy: prezenční listina, rozpočtové opatření č.5/2020, rozpočtové opatření č.6/2020, roz
počet obce 2021, obecně závazná vyhláška 2/2020, záměr o výpůjčce
Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce dne 9. 12. 2020.

Sejmuto z úřední desky dne 6. 1. 2021.
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