Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sluštice konané dne:

zÁpls a

I9.I2.2OL8

usrueseruí

z veřejného zasedánízastupitelstva obce Sluštice konaného dne ,19, prosince 2018 v budově Obecního
úřadu sluštice.

Zaěátekzasedání:

19:00hodin

Přítomni: Jaroslav Pavlíěek, Michal Devín, Václav Sommer, Veronika Drsková, Hana Sommerová, Kateřina
Bártlová

Omluveni: Marek Hujer
Hosté:0
Zasedání zastupitelstva zahálil předsedající místostarosta obce pan Michal Devín. Po zahájení prohlásil,
že zastupitelstvo bylo svoláno v souladu se zákonem. Konstatoval, že je přítomna nadpolovičnívětšina členů
zastupitelstva a tím je zastupitelstvo usnášeníschopné. K minulému zápisu nebyly vzneseny žádnénámitky.
Předsedající dále navrhl určit ověřovateli zápisu paní Veroniku Drskovou a p Václava Sommera
Zapisovatelem paní Michaelu Synkovou .Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou ělenům zastupitelstva a v souladu s informacizveřejněnou na úřednídesce.
Starosta Jaroslav Pavlíěek navrhl doplnit program o bod 10.Projednánížádosti Nadačního fondu Květnický
mlýn o podporu na realizaci ,,Sanace opěrné zdi náhonu mlýna ě.p.,l5 Květnice, obnova kamenného
přístavku mlýna pro mlýnské kolo.

í) Hlasování o programu

veřejného zasedání, schválení ověřovate|e zápisu

Program:
Úvod, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Projednání rozpočtovéhoprovizoria na rok 2019
Jmenování inventarizačníkomise

1.
2.
3.
4. Projednání rozpočtovéhoopatření č.2/2OL8
5. Vzetína vědomí nařízenívlády 202/2018 kterými se mění nařízenívlády č.318/20].7 Sb.
6. Projednání poplatku za známky na komunálníodpad pro rok 2019
7. Určeníceny vodného pro rok 2019
8. Projednání'a schválenípoplatku za stočnéna rok 2019
9. Projednání nabídky na práce pro obec od Ondřeje Suchny.
10. Projednánížádosti Nadačníhofondu Květnický mlýn o podporu na realizaci ,,Sanace opěrné zdi náhonu
mlýna č.p.15 Květnice, obnova kamenného přístavku mlýna pro mlýnské kolo.
Návrh usnesení:

Zastupitetstvo obce Sluštice
Schvaluje program veřejného zasedání a schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro

-

6,

Proti- 0,Zdželo se -

0

Usnesení ě. 2512018 bylo schváleno.
2) Projednání rozpočtového provizoria na rok 2019

Zastupitelstvo obce Sluštice
schva luje rozpočtovéprovizoriu m d le pravidel rozpočtového provizoria.
VÝsledek hlasování:
Pro

- 6, Proti- O,Zdrželo se - 0

Usnesení č. 26l2OL8 bylo schvá leno

t
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3) J menování inventarizační komise

Starosta obce navrhuje jmenovat jako předsedu komise paní Marka Hujera a jako členy Michala Devína a
Jaroslava Pavlíčka.

Zastupitelstvo obce Sluštice
Schvaluje a jmenuje navrhované členy inventarizačníkomise pro provedení inventarizace majetku obce.
výsledek hlasování:
Pro

- 5,

Proti

-

O,Zdrželose

-0

Usnesení ě.27l2OL8 bylo schváleno
4) Projednání rozpočtového opatření

č.2l2lt8

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke schválení rozpočtovéhoopatřeníč.2
VÝsledek hlasování:
Pro

- 6, Proti- 0,Zdrželo se - 0

Usnesení č.28l2OL8 bylo schváleno
5) Vzetí na vědomí nařízenívlády 202/2018 kterými se mění nařízení vlády

č.3l8/2ol7 sb.

Zastupitelstvo obce Sluštice bere na vědomí nařízení vlády 202/2018, kterými se mění nařízenívlády
Č.378/2OL7 Sb., o výši odměn členůzastupitelstev územních samosprávních celků.

VÝsledek hlasování:
Pro

- 6,

Proti

-

O,Zdrželo se - 0

Usnesení ě.29|2ot8 bylo schváleno
6) Projednání poplatku za známky na komunální odpad pro rok 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatků za svoz komunálního odpadu stanovených v obecně závazné
vyhlášce č.2/2Ot4, ceny pro rok 2019 zůstávajístejné,
výsledek hlasování:
Pro

- 6,

Proti

-

0,Zdrželo se - 0

Usnesení č.3Ol2Ot8 bylo schváleno
7) Určeníceny vodného pro rok 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného pro rok 2019 ve výši 49,-Kč za m3.
VÝsledek hlasování:
Pro

-6,

Proti

-

0,Zdrželo se

-0

Usnesení č.3í-l2ot8bylo schváleno
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8) Projednání a schválení poplatku za stočnéna rok 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočnéhopro rok 2019 ve výši54,-Kčza m3.
VÝsledek hlasování:
Pro

- 6,

Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení č.32l20t8 bylo schváleno
9) Projednání nabídky na práce pro obec od Ondřeje Suchny.

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku Ondřeje Suchny na práce pro obec v hodinové sazbě 15OKč bez DPH
(není plátce) a pověřuje starostu vypracováním objednávky. Práce bude přidělovat starosta a informovat o
tom zastupitele. Fakturace bude l-x měsíčněa součástífaktury bude denní pracovnívýkaz.
VÝsledek hlasování:
Pro

- 6,

Proti

-

0, Zdrželo se

-0

Usnesení č.32l2ot8 bylo schváleno
10) Projednánížádosti Nadačníhofondu Květnický mlýn o podporu na realizaci ,,Sanace opěrné zdi náhonu
mlýna č.p.15 Květnice, obnova kamenného přístavku mlýna pro mlýnské kolo.

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5000Kč
VÝsledek hlasování:
Pro

- 6,

Proti

-

0, Zdrželo se

-0

Usnesení č.33l2018 bylo schváleno

Závér zasedání v 19:30 hodin.
Zápis proveden dne: 19.12.2018
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