Veřejné zasedán í zastupitelstva obce Sluštice kona né d ne
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usrueseruí

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 9. září 2020 v budově Obecního úřadu
Sluštice.

Zaéátekzasedání:

19:00hodin

Přítomni: Jaroslav Pavlíěek, Michal Devín, Hana Sommerová, Kateřina Bártlová, Veronika Drsková,
Marek Hujer, Václav Sommer
Omluveni:
Hosté:0

Zasedání zastupitelstva zahájil předsedající Michal Devín místostarosta obce. Po zahé4ení proh|ásil,

že zastupitelstvo bylo svoláno v souladu se zákonem. Konstatoval, že je přítomna nadpolovičnívětšina ělenů
zastupitelstva a tím je zastupitelstvo usnášeníschopné. K minulému zápisu nebyly vzneseny žádnénámitky.

Předsedající dále navrhl určit ověřovateli zápisu Hanu Sommerovou a Kateřinu Bártlovou, zapisovatelem

Michala Devína.

Předsedající seznámil přítomnés návrhem programu

v

souladu

zastupitelstva a v souladu s informacizveřejněnou na úřednídesce.

í) Hlasování o programu

t.
2.
3.
4.
5.

Úvod

s

pozvánkou předanou členům

veřejného zasedání, schválení ověřovatele zápisu:

Projednání rozpočtovéhoopatření č.2/2O2O
Projednání přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a smlouvy o přijetídotace. Oprava místní
komunikace,,U
,,,
Projednánísmlouvy o budoucísmlouvě o zřízenívěcného břemene a dohody o umístěnístavby.
Projednánívýsledků kontroly o výkónu samostatné působnosti.

bytovky"

i
Zastupitelstvo obce Sluštice
Schva!uje program veřejného zasedání a schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.

hlasování:
Pro-7,Proti- 0,Zdrželose-0

VÝsledek

;
i

Usnesení é. 7 0l2O2O bylo schváleno.
2) Projednání rozpočtového opatření č.2l2O2O

usnesení:
Zastupitelstvo obce Sluštice

i

Návrh

i,]

:

schvaluje rozpočtového opatření č.2l2O2O.
Výsledek

hlasování:
0,Zdželose-0

:

Pro-7,Proti-

:

Usnesení é. 71 12020 bylo schváleno.
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3) Projednání přiietídotace z rozpočtu Středočeského kraje a smIouvy o přiietídotace. Oprava místní

komunikace,rU bytovky"
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice

Schvaluje příiem dotace ve výši 461 000Kč z Programu 20t7-2O2O pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeskéhokraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova, poskytnuté na základě usnesení č. 014261 2020 lZK schváleném zastupiteIstvem Středočeského kraje.

Výsledek hlasování:
Pro

-

7, Proti

-

0, Zdželo se

-

0

Usnesení é. 7 212020 bylo schváleno.
4) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
Schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby. lV-126026880/1 a pověřuje starostu jejím podpisem.
VÝsledek hlasování:
Pro

-

7, Proti

-

0, Zdželo se

-

0

Usnesení é. 7312020 bylo schváleno.
i

5) Projednání výsledků kontroly o v,ýkonu samostatné působnosti.

Návrh usnesení:

Sluštice

ZastupiteIstvo obce
bere na vědomí výsledky kontroly o v,ýkonu samostatné působnosti a návrh opatření k nápravě kontrolou
zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování.
:

Předsedající předložiI zastupitelstvu seznam nápravných opatření. (číslovánopod!e shledaných porušení)

2)Neprodleně zavést a zpřístupnit evidenci právních předpisů obce. Již bylo provedeno a evidence je
k nahlédnutína obecním úřadu.
:

7)Způsobem umožňujícímdálkový přístup zveřejnit, i když s časorrým zpožděním,dosud nezveřejněné
informace poskytnuté na základě žádostíve smyslu lnfZ. liž bylo provedeno a jsou zveřejněny na
internetových stránkách obce.
8)Upravit a doplnit soubor povinně zveřejňovaných informací způsobem umožňujícímdálkový přístup. Již
bylo provedeno a je zveřejněn na internetových stránkách obce.
Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce:

l)Kupní smIouvy budou opatřeny doložkou potvrzujícísplnění zákonných podmínek pro zveřejnění záměru.
Jaroslav Pavlíčekzajistí vzor smlouvy, kde tato doložka bude obsažena a předloží ji ke schváIení
zastupitelstvu.
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sluštice konané dne:

3)Závěrečný účetobce byl spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
projednán po uplynutí zákonné lhŮty. Bylo přijato systémovéopatření usnesením č.5812020.

4, 5, 6, 7 a 9| Odpovědnost za dodržovanípovinností stanovených příslušnými ustanoveními zákona o
obcích a lnfZ má starosta Jaroslav Pavlíček. Veškeré dotazy podle zákon a LO6lt999 vyřizuje starosta a zasílá
je neprodleně na zastupitele Micha!a Devína a Marka Hujera, kteří kontroluií,zda bylo odpovězeno ve lhůtě
a zda byla odpověd'zveřejněna.

Výsledek hlasování:
Pro

-

7, Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení é. 7 412020 bylo schváleno.

OBEC SLUŠT|CE

sícllo: Sluštice č,p, 21
250 84 Sibřina

okres Pralra"východ

Závěr zasedání v 19:30 hodin.
Zápis proveden dne: 16.9.2020

Schválil:

Jaroslav

le: 00 240 761

pavlíčekr'( q' ZO&O

Michal Devín
Ověřovatelé zápisu:
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Hana sommerová

kateřina Bártlová
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