Veřejné zasedání zastupitelstva obce Stuštice konané dne:

zÁpls a

L6. t2.2020

usrreseruí

1Yerejleno zasedánÍ zastupitelsfua obce Sluštice konaného dne 16. prosinec 2020 v budově obecního
úřadu sluštice.

Zaéátekzasedání: 19:00hodin
Přítomni: Jaroslav Pavlíček,Michal Devín, Hana Sommerová, Kateřina Bártlová, Veronika
Drsková
Omluveni: Marek Hujer, Václav Sommer
Hosté:0

Zasedání zastupitelsfua zahďlil předsedající Michal Devín místostarosta obce.

Po

zahálení prohlásil,

Že zastupitelstvo bylo svoláno v souladu se zákonem. Konstatoval, že je přítomná
nadpolovičnívětšina členů
zastuPitelstva a tím je zastupitelstvo usnášeníschopné. K minulému zapidu nebyly
uiňlseny žádnénámitky.

Piedsedající dále navrhl urěit ověřovateli zápisu Veroniku Drskovou a Kateřinu Bártlovou,
zapisovatelem

Michala Devína,

s

v

s

Předsedající seznámil Přítomné návrhe_m programu
pozvánkou předanou členům
souladu
zastuPitelsfua a v souladu s informaci zveřejněnou nalřední desce. Starosta jaroslav pavirček
navrhl ooóinit
Program o bod é. 12)..Projednání a podáňí žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního rlřadu do programu
MMR a bod Č. 13). Projednání odpuštění nájmu prostor hostince v budově Sluštice ep lg. nreoseo4ři
oál
hlasovat o návrhu programu:
1) Hlaso.vání o

Uvod

1.

2,
3.

4.
5.
6.
7.

9
9.
10.
11.
1?
13.

programu veřejného zasedání, schvátení ověřovatele zápisu:

Revokace Usnesení ě. 77 l202O
Projednání nové žádosti na bezúplatný převod pozemků
parc, č, 64011, 64012, 57412, 56912 a 704 v katastru obce Sluštice
v majetku StředoČeskéhokrale v majetkové správě Správy a údžbysilnic do majetku obce
Sluštice
Projednání PodáníŽádosti o dotaci na MMR z programu ,,Podpora iozvole regionů 2021- podpora
obnovy místníchkomunikací"
Projednání Strategického plánu rozvoje obce Suštice
Projednání a schválení ceny vodného a stočnéhona rok2021
Projednánía schváleníjednotkové ceny zaěištění 1m3 odpadnívody předané na čov Sluštice
z obce sibřina
Projednání a schválení výše poplatku za svoz komunálního odpadu 2021
Jmenování inventarizačníkomise
Projednání rozpočtu obce na rok2O21

Schválenízávěrečnéhorozpočtovéhoopatření
Projednání a podání žádosti o dotaci na rekonsrukci obecního r]řadu do programu MMR
projednání odpuštěnínájmu prostor hostince
v budově sluštice čp. 49

Zastupitelstvo obce Sluštice
Schvaluje program veřejného zasedání a schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
výsledek hlasování:
Pro

-

5, Proti

-

0,

Zdželose -

0

Usnesení é. 78t2O2O bylo schváleno.
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2) Revokace Usnesení é.77l2O2O

ZastuPitelstvo obce schválilo dne 29.10.2020 na svém zasedání podánížádosti
na bezúplatný převod
pozemkŮ 64012,640/t,574l2,56912 a7O4 ze
Středočeskéhokraje na obec Sluštice.
v usnesení nebyly uvedeny potřebné výměry pozemků a katastráln
í území.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce §tuštice
rušíusnesení č. 77 l2O2O,

Výsledek hlasování:
Pro

-

5, Proti

-

0,

Zdželose -

0

Usnesení é. 7912020 bylo schváleno.
3) Projednání nové_Žádosti na bezúplatný převod pozemků parc.
č. 64011,64ot2,57412,56912 a7O4v
katastru obce SluŠtice v majetku Středo8eského kraje v majetkové
správě Správy a údĚby silnic do
majetku obce Sluštice

Návrh usnesení:

zastupltelstvo obce Sluštice
Schvaluje Podání nové Žádosti na bezúptatný převod pozemků v majetku
Středočeského kraje v
majetkové sPrávě SPrávY a Údržby sitnic do majetku obce Sluštice všechny
v katastrátní územíSluštice:

Parc, Č, 640lt, druh Pozemku ostatní plocha, zámér budoucího využitíostatní komunikace Lv 776,výměra
,
5339 m2; Parc. Č. 64012, druh pozemku ostatníplocha, zámér budoucího
využitíjiná plocha, Lv L76,výměra
1704 m2; Parc. Č. 574l12, druh pozemku ostatní plocha, záměr budoucího

využitíostatní komunikace, LV

776, výméra 1365 m2; Parc. Č. 569l12, druh pozemku ostatní plocha,
záměr budoucího využitísilnice, LV
L76, výměra 2L36 m2; Parc. Č. 7o4, druh pozemku ostatní plocha, zámér
budoucího využitísitnice, Lv L76,

výměra I4263m2.

výsledek hlasování:
Pro

- 5, Proti- O,Zdrželo se - 0

Usnesení č, 80 l2O20 bylo schváleno.
a) Projednání Podání Žádosti o dotaci na MMR z programu
,,podpora rozvoje regionú 2o2l_podpora

obnovy místních komunikací

Návrh usnesení:
Zastu pitelstvo obce Sluštice

Schvaluje Podání Žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu podpora
rozvoje regionů
2021, podprogramu 117D821o - Podpora obnovy a rozvoje Venkova, doiačního
titulu DT 117d821oA _
Podpora obnovy místníchkomunikací,

výsledek hlasování:
Pro

- 5,

Proti

-

O,

Zdrželose -0

Usnesení č. 8Ll202O bylo schvá leno.

2

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sluštice konané dne:
5) Projednání Strategického plánu rozvoje obce

t6, t2,2O2O

Sluštice

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
Schvaluje nový Strategický plan rozvoje obce na období 2020-2025. Strategický plan bude zveřejněný a k
dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce wwwobecslustice.cz.
VÝsledek hlasování:
Pro

- 5, Proti- O,Zdrželo

se

-0

Usnesení č. 8212020 bylo schváleno.
6) Projednání a

schválení ceny vodného a stočnéhona rok 2021

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
Schvaluje cenu vodného pro rok2D2lve výši44,55Kčbez DPH (a9Kč s DPH) za m3, cenu stočnéhopro rok
202lve výši49,09 Kč bez DPH (54Kč s DPH) za m3.

výsledek hlasování:
Pro

- 5, Proti-

0, Zdrželo se

-0

Usnesení č, 83 12020 bylo schvá leno.
7) Projednání a schválení jednotkové ceny za

z obce sibřina

čištěníím3 odpadní vody předané na ČOv Sluštice

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce S!uštice
Schvaluje jednotkovou cenu za čištění1m3 odpadní vody na Čov sluštice z obce Sibřina pro rok 2021 ve výši
27,27Kě bez DPH (30,- s DPH)za m3.
VÝsledek hlasování:
Pro

- 5, Proti-

0, Zdrželo se

-0

Usnesení ě, 84l2O2O bylo schvá leno.
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8) projednání a

schválení výše poplatku zasvoz komunálního odpadu 2021
VýŠepoplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících zrežimu
nakládání s odpadem rozvžených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob Úrčených k odkládání
odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sl uštice
Schvaluje výši poplatkŮ za svoz komunálního odpadu stanovených v Obecně závazné vyhlášce, ó.2t2o14
ceny pro rok2021 v následuiící
c vÝši:

r

Nádoba 70/80l
- celoročnísvoz, 1 x týdně (52 svozů/rok)

.,.,.,.............

..

- geloroční svoz, 1x ,14

.

dní (26 svozů/rok)
- celoročnísvoz, 1 x měsíčně (12 svozů/rok)
Nádoba 1101120l
- cliloročnísvoz, 1 x týdně (52 svozů/rok).,,.
- celoročnísvoz, 1x 14 dní (26 svozů/rok).

.

Nádoba 240l

celoročnísvoz, 1 x týdně (52

-

o

1

500,-Kč

.. 1000,-Kč
,

svozů/rok)

..

650,-Kč

.,

2100,-Kč

........ 1400,-Kč

3300,-Kč

Jednorázový svoz/lgelitový plastor4ý pytelASA 110l .............,.,60,-Kč

výsledek hlasování:
Pro

- 5,

Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení é. 85 l2O2O bylo schvá leno.
9) Jmenování inventarizačníkomise

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
jmenuje jako členy do inventarizačníkomise obce:
Pana Jaroslava PavlíČka,Michala Devína a Hanu Sommerovou a pověřuje je provedením inventury majetku
obce.
VÝsledek hlasování:
Pro

- 5,

Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení č. 86l2O2O bylo schváleno

10) Projednání rozpočtu obce narok2021

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 byl zveřejněný na úřední desce obce po dobu 1 5 dní. K návrhu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
Schvaluje rozpočet obce na rok 2021

z minulých

let,

VÝsledek hlasování:
Pro

- 5,

Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení č. 87l2O2O bylo schváleno
4

v paragrafové formě jako schodkový, schodek je kryt

zůstatkem

veřejné zasedání zastupitelstva obce sluštice
konané dne:

11l
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Schválenízávěreěného rozpočtovéhoopatření

Návrh usnesení;

Zastupitelstvo obce Sluštice
Schvaluje závěrečné rozpočtové opatření.
výsledek hlasování:
Pro

- 5, Proti- O,Zdrže]o se - 0

Usnesení č,88l2O2O bylo schváteno

12)

Projednání a Podání Žádosti o dotaci na rekonstrukci
obecního úřadu do programu MMR

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce SluŠtice
Schvaluje podánÍŽádostio dotaci na rekonstrukciobecního
úřadu do programu MMR dotačnítitul 1í7d8210E
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
výsledek hlasování:
Pro

- 5, Proti-

O,Zdrželo se

-0

Usnesení č,89l2O2O bylo schváleno

Í3)

Projednání odPuŠtěnínájmu a energií prostor
hostince v budově Stuštice čp. 49

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
Schvaluje odPuŠtěnÍnájemného věetně energií
za prostor hostince v budově Sluštice č.p. 49 na období
1,1.2021 až 30.4,2021,
VÝsledek hlasování:
Pro

- 5, Proti-

O,Zdrželo se

-

0

Usnesení č.90l2O2O byto schváleno

Závěr zasedání v ,t9:45 hodin.

OBEC SLUŠTICE

sídlo: 5luštice č.p.21
250 84 Sibřina

okres Praha-vý

Zápis proveden dne: 17, 12,2O2O
Schválil:

lČ:00

Jaroslav pavlíček

4l.rx.lau

MichalDevín
Ověřovatelé zápisu:

veroniku Drskovou
kateřina Bártlová
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