Veřejné zasedánízastupitelstva obce slUštice konané dneI

zÁPls a

USNESENí

z Veřejného zasedánízastupitelstva obce s]uštice konaného dne
ůřadu slt]štice,

30.06.2021

30 čeNna 2021V

budově obecního

začátek zasedáníi 19]00 hodin
Přítomnil Jaroslav Pavlíček,I\,4ichal DeVín, Hana sommerová, Veronika Drsková Václav sommer

omluveni: lllalek Hujer, Kateřina Bártlová
Hosté:2

zasedání zastupitelstva zahájil předsedajicí Michal Devín místostarosta obce, po zahájení prohlásil,

že zastupitelstvo bylo svoláno v souladu se zákonem, konstatoval, že je přttomna nadpolovični většina členú
zastupite]stva a tím je zastupitel§tvo usnášeníschopné. K ňinulému zápi§u nebyly Vzneseny žádné námitky

pied§edajici dé|e navrh] určit ověřovateli zápisu Hanu
sommerovou a veloniku Drskovou zapisovatelem
[/ichala Devína
Předsedající seznámi] přítomnés náVrhem plogíamu V souladu s pozvánkou předanou členŮm
zastupitelstva a V soulad! s ]nformací zveřejněno! na úřední desce. lvlísiostalosta lvlicha| DeVín navrhl
projednat jako prvnl bod žádost o zřtzení druhého VjezdU na pozemek p.č, 846/15 V k,ú, sluštice

í) Hlasování o progřamu

Program:

1.

úuoa

2.
3.
4.
5.
6.

7

Veřejného zasedání, schválení ověřovatele zápisuI

Projednánížádost] o zřízenídruhéhoVjezdu na pozemek p.č, 846/15
Pro]ednání závělečnéhoúčtuspo]ečně s Výsledkem hospodařeníobce za rok 2020

Projednání účetnízáVěrkyza rck2a2a
Projednání rozpočtovéh a opalieni č.lt2o21

Projednání přijetí dotace ž rozpočtu středočeského krEe ze středočeského fondu podpory Včasné
připravy pro]éktů EU 2021+ a NlP na základě podané žádosti Ev,číslo:FvPNoHto43284t2o2a na
projekt: Sluštice - rékonstrukce návesního rybníka strouha a následné uzavření VeřejnopráVní
sm ouvy o poskytnutídotace Ve Výši 75 000Kč

,

čEZ Distribuce a s, o piipojen í odběrného elektrického zarlzeni (č,p, 49)
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), č smlouvy 21,soP-o1-41ŤallÉ2

Projednání smlolvy s
k distribučnl

B.

Projednáni smlouvy pro umístění Z-Boxu a spoluprácl při]eho provozování s flrmou Zási/kovna s ro,
č.p 49

na částipozernku p č,561/4 V k,ú, sluštice před budovou

zastupitelstvo obce slUštice
schvaluje program Veřejného zasedánía schva]uje ověřovatele a zapisovatele zápist],
VÝs]edek hlasoVání
Pro

-

5,

Proti-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení č. 141202í by o schváleno

Veřejné zasedánízastupitelstva obce sluštice konané dne|
2. Proiednání žádostj o zřízení druhého vieždu na Dozemek

NéVrh !§nesení] za§tupitelstvo obce

p,č,846/15,

g0,06.2027

p,č,846/í5

sluštice neschvaluje zřízení druhého vjezdu na pozemek

VÝsledek hlasování]

Pro

5,

Proti- 0 zdrželo se -

0

Usnesení č. 15/2021 bylo schváléno.

3. Proiednání závě.ečnéhoúčtuspolečně s vÝsledkem hospodařeni obce ža rok 2020
NáVrh usnesení:

zastupitelstvo obce sluštice

schva u]e záVěrečný účetobce za rok 2020 spo

U

s Výsledkem hospodařenía to bez Výhrad

vÝs edek hlasování

-

Pro

5, Prot]

-

0 Zdrželo se - 0

tJsnesení č, 16/2021 bylo schváleno.

4. Proiednání účetnízávěrkv za rok 2020
Návrh usneseni:

zastupitelstvo obce sluštice schvaluje účetnízáVěrku obce za rok 2020, dle př]loženého plotokolu,

zastupitelstvo obce sluštice
výsledek hlasování|
Pro

-

5, Proti

-

0,

zdželo se - 0

Usnesení č. ,l71202l bylo 9chváleno.
5, Proiednání rozpočtového opatření

č,í/202í

NáVrh usnesení:

zastupitelstvo obce sluštice schvalL]je rozpočtové opatřeni č, 1/2o2í

VÝsledek hlasoVáni:

Pro

5, Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení č. 18/2021 bylo schVáleno,

Veřejné zásedání zastupitelstva obce sIuštice konané dne:

30.06.202L

6. proiednání Dřiietí dotace z rozpočtu středočeského kraie ze středočeského fondu podporv včasné
přípíaw oroiektů EU 2021+ a NlP. na základě podané žádosti Ev.číslo:FVP/VoH/043284/2020 na

proiekt: sluštice - lekonstrukce návesního rvbníka stro!rha a následné uzavření veřeinoprávni
smlouw o poskvtnutí dotace ve vÝši 75 000Kč
NáVrh usnesení:

zastupitelstvo obce sluštice schVa]uje přijetí dotace z rozpočtu středočeského kraje ze středočeského
fondu podpory Včasnépřipravy pro]ektů EU 2021+ a NlR na základě podané žádosti EVčíslo:
FvPNoNla43284/2a20 na projekt: sIuštice - rekonstrukce náVesního rybníka sřouha a následné L]zavřeni
VeřejnopíáVní sm|o!Vy o poskytnUti dotace Ve Výši 75 000Kč

VÝsledek h]asoVání:

Pro 5 Proii

0, Zdrželo se

-

0

tJsnesení č, í912021 bylo schváleno.

ČEz Distribuce a.s, o přiDoiení odběrného e|ektrického zařízení (č,o. 49) k
distribuční soustavě do napět'ové hladinv 0.4 kV íNN), č, smlouW 21-soP-0141218í1192
7. Proiednání smIouvv s

NáVrh Usneseni:

Zastupitelstvo obce sluštice schvalL]je smlouvu s ČEZ Distíib!ce a.s o piipojení odbělného elektrckého
zaiizení (č,p, 49) k distribuční soustavě do napěl'ové hladiny 0,4 kV (NN) č, smlouvy 2']-soP-014121B11192 a pověřuje starostu Jaroslava PaVličkajejjm podepsánim
VÝsledek
Pro

-5

h asováni:

Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usneséní č, 20/2021 bylo schVáleno.

8. proiednání smlouvv Dro umístění z-Boxu a spolupráci oři ieho orovozování s filmou
s.r,o. na části pozemku D,č.56,1/4 v k,ú. sluštice před budovou č,p.49

zásilkovna

NáVrh usneseni:

zastupitelstvo obce sluštice schvalu]e smlouvu pro umístěníZ,Boxu a spoluprác přijeho provozovánIs
firmou zásikovna s,to, na části pozemku p,č,561/4 V k,ú, sl!štce před budovou č.p, 49 a pověřuje starostu
Jaíos ava Pavlíčka]ejím podepsánim.

zastupitelstVo obce sluštice
VÝs]edek hlasoVání]

Pro-5 Ploti-

0,

Zdrže|ose-0

Usneséni č. 2í12021 bylo §chVáleno.

3

30.06.202I

Veřejné 2asedání zastupitelstva obce sluštice konané dne:

ZáVěr zasédání V 19i30 hodin,

Zápis proveden dne:

a1 .a7 .

2021

Jaroslav

Pavlíček01,07 ,2021

4.t.o"l,t

l\4ichal DeVín

oVěřoVatelé zápisLJ

Hana sommerová

veronika Drsková
OBEC SLUŠTlCÉ

.

sídlo:Slunice č,p,21
250 84 sibřina
okíe, Práha východ
lc:oo 240 7ól

':'i'

4

