Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sluštice konané dne:

zÁpls a

3.7.2019

usrueseruí

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 3. ěervence 2019 v budově Obecniho
úřadu sluštice.

Zaéátekzasedání: 19:00hodin
Přítomni: Jaroslav Pavlíček,Michal Devín, Václav Sommer, Hana Sommerová, Veronika Drsková

omluveni: kateřina Bártlová
Hosté: 0

Zasedání zastupitelstva zahálil předsedající starosta obce pan Jaroslav Pav|íěek. Po zahájení prohlásil,
že zastupitelstvo bylo svoláno v souladu se zákonem. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviění většina ělenů
zastupitelstva a tím je zastupitelstvo usnášeníschopné. K minulému zápisu nebyly vzneseny žádnénámitky.
Předsedající dále navrhl urěit ověřovate|i zápisu pana Václava Sommera a paní Veroniku Drskovou.
Zapisovatelem paní Michaelu Synkovou Maladiovou, Předsedajícíseznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informacizveřejněnou na úřednídesce.

í) Hlasování o programu

veřejného zasedání, schválení ověřovatele zápisu

Návrh programu:
Program:
lJvod
Projednání závěrečného účtuspolu s výsledkem hospodaření za rok2018
Projednání úěetnízávěrky zarok2018
Projednánísmlouvy s firmou ČeZ Oistribuce a.s. o uzavření budoucí smlouvy o připojeníodběrného
místa el. zařizeni k distribučnísoustavě, pozemek parc. ě. 298121a parc. ě, 670, k.rj, Sluštice
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou Elektroštika s.r.o. stavba přeložky kabele kVN, dotěený pozemek par. č. 65t22, k,ri. Sluštice
Projednání nové ceny za projednávání přestupků - uzavření dodatku č. 2 ke stávající veřejnoprávní
smlouvě, kterou má obec uzavřenou s městem Řiěany
Projednání záměru obce prodat část pozemku parc. ě. 56111, k.ú. Sluštice
Projednání záměru obce pronajmout část pozemku parc. č. 13911, 56111 a 56114, k. ú. Sluštice
Projednání záměru obce odkoupit část pozemku parc.č. 46,47 a 65/5, k.ú, Sluštice

1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
Schvaluje program veřejného zasedánía schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu,
Výsledek hlasování:
Pro

- 6,

Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení é. 11l201g bylo schváleno.
2) Projednání závěrečného úětu spolu s výsledkem hospodařeni za rok2018

Zastupitelstvo obce S!uštice
Schvaluje Závěrečný úěet obce za rok 2018 spolu s výsledkem hospodaření, a to bez výhrad.
výsledek hlasování:
Pro - 6, Proti - 0, Zdrželo se - 0
Usnesení é. 1212019 bylo schváleno.

Veřejné zasedánízastupitelstva obce Sluštice konané
3) Projednání účetnízávěrky

dne:

3.7.2019

za rok2018

Zastupitelstvo obce
Schvaluie účetnízávěrku obce za rok 2018, dle přiloženéhoprotokolu.
Výsledek hlasování:
Pro - 6, Proti
0, Zdrželo se

-

-

0

Usnesení č. 13/20{9 bylo schváleno.

s

firmou ČeZ Oistribuce a.s. o uzavření budoucí smtouvy o připojení
odběrného místa el. zařízeni k distribuční soustavě, pozemek parc. ě. 298121 a parc. č. 670, k.ú.
Sluštice

4) Projednání smlouvy

Zastupitelstvo obce
souhlasí s uzavřením budoucísmlouvy s firmou ČeZ Oistriouce a.s. o připojení odběrného místa el,
zařízenl k distribučnísoustavě, č. smlouvy 19_SOBS01_4121539422, pozemek parc. ě. 298121k,tl. Sluštice
a č. smlouvy 19_SOP_01_4121539811 pozemek parc. ě. 670.
Výsledek hlasování:
Pro - 6, Proti
0, Zdrželo se

-

-

0

Usnesení é. 1412019 bylo schváleno.
5) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na zřízeni věcného břemene s firmou Elektroštika s.r.o. stavba přeložky kabele kVN, dotčený pozemek par. ě. 65122, k.ú. Stuštice

Stavba řešípřeložku stávajícího kabelového vedení VN k uvolnění prostoru pro rekonstrukci přilehlé
komunikace.

Zastupitelstvo obce
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízeni věcného břemene s firmou Elektroštika s.r.o.
z důvodu stavby přeložky kabele kVN na pozemku parc.č. 65122 v katastru obce a schvaluje cenu za zábor
pozemku na ,l000Kč.
VÝsledek hlasování:
Pro - 6, Proti
0, Zdrželo se

-

-

0

Usnesení č. 15/2019 bylo schváleno.
6) Projednání nové ceny za projednávání přestupků - uzavření dodatku č. 2 ke stávající veřejnoprávní
smlouvě, kterou má obec uzavřenou s městem Říěany

Zastupitelstvo obce
souhlasí s uzavřením dodatku ě. 2 k veřejnoprávní smlouvě ě.20l2004-F, kterou má obec uzavřenu
s městem Říěany, na základě kterého se měníčl.3 l.Jhrada nákladů za výkon přenesené působnostidle
zákona é.250l2016Sb., o odpovědnosti za přestupky tak, že cena za 1 projednaný přestupek ěiní 4000,-Kě
a cena za 't vyhotovený posudek ěiní 91,-Kě. Uzavření dodatku je úěinnéod 1.1 .2020.
Výsledek hlasování:
Pro - 6, Proti
O, Zdrželo se

-

-

0

Usnesení č. 16/20í9 bylo schváleno.

2
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7) Projednání záměru

3.7. 2019

obce prodat část pozemku parc. č. 561/1, k.ú. Sluštice

Zastupitelstvo obce
Schvaluje budoucí zámér prodat část pozemku parc. ě. 56111 v katastru obce za 1900Kě za m2,

Výsledek hlasování:
Pro

- 6,

Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení é. 17 12019 bylo schváleno.
8) Projednání záměru obce pronajmout část pozemku parc. č. 13911,56111 a 56114, k. ú. Sluštice

Zastupitelstvo obce
Neschvaluje budoucí záměr pronajmout ěást pozemku parc. é. 13911, 56111 a 56114 v katastru obce.
Výsledek hlasování:

Pro- 6,

Proti

-

O,Zdrželose- 0

Usnesení é. 1812019 bylo schváleno.
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9) Projednání záměru obce odkoupit část pozemku parc.č. 46,47 a 65/5, k.ú. Stuštice

Zastupitelstvo obce
Schvaluje budoucí záměr odkoupit část pozemku parc, č. 46,47 (cca

1

,1

0m2) a 65/5 (cca 14m2) v katastru

obce.

Výsledek hlasování:
Pro

- 6,

Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení č. 19/2019 bylo schváleno

Závěr zasedánív 19:45 hodin.
Zápis proveden dne: 3.7. 2019

Schválil:

Jaroslav pavlíček

Michal Devín

Ověřovatelé zápisu:

o}--

veronika Drsková

(

václav sommer

'-_
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