4.3.2o2o

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sluštice konané dne:

zÁpIs

a

usneseruí

z veřejného zasedánízastupitelstva obce Sluštice konaného dne 4. března2020 v budově obecního úřadu
Sluštice.

Začátek zasedání: 19:00 hodin
Přítomni: Jaroslav Pavlíček, Michal Devín, Václav Sommer, Veronika Drsková, Hana Sommerová, Marek
Hujer, Kateřina Báňlová

Omluveni:0
Hosté: í0

Zasedání zastupitelstva zahájil předsedající Michal Devín místostarosta obce. Po zahájení prohlásil,

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 paní Hanu Sommerovou

zapisovatelem Michala Devína.

s

v

a

paní Veroniku Drskovou,

s

Předsedající seznámil přítomné návrhem programu
pozvánkou předanou členům
souladu
zastupitelstva a v souladu s informacizveřejněnou na úřednídesce. Předsedajícídále navrhl doplnit program
zasedání o bod: Projednání uzavření dohody se společnostíFlEDLER AMS s.r.o.-sim karta 02- ČOV,
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
1) Hlasování o programu veřejného zasedání, schválení ověřovatele zápisu:

1.
2.
3.
4.
5.

Úvod

Projednánía schválenížádosti Regionu Pošembeřío.p.s.- zařazení územíobcedo územnípůsobnosti
Region Pošembeřío.p.s. na programové období 202I-2027
Projednání a schválení Kupnísmlouvy se společnostíMaitrea - budova č.p. 49 stojícína pozemcích č.
parc.78 a56L/22 a dále pozemku č. parc.57/24.
Projednánía schválení Rámcové smlouvy na zajištěnísociálních pohřbů s firmou Pohřební služby
Sommer s.r.o.
Proiednání uzavřenídohodv se spole,čnostíFlEDLER AMS s.r.o.- SlM karta 02- čOV

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

-

7, Proti

-

0, Zdželo se

-

0

Usnesení é. 4512020 bylo schváleno.
2) Projednání a schválení žádosti Regionu Pošembeří o.p.s.

-

Region Pošembeří o.p.s. na programové období 2021-2027

zařazení územíobce do územnípůsobnosti

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
Schvaluje zařazení svého územídoúzemní působnosti Region Pošembeřío.p.s. na programové období
2021,-2027.

VÝsledek hlasování:
Pro

-

7, Proti

-

0, Zdželo se

-

0

Usnesení é.4612020 bylo schváleno

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sluštice konané dne:

4.3.2020

3) Projednání a schvá!ení Kupní smlouvy se společností Maitrea - budova č.p. 49 stojícína pozemcích
č. parc.78a56t|22a dále pozemku č. parc. 57l24.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce S!uštice
Schvaluje Kupnísmlouvu, která je přílohou č.1 tohoto zápisu, se společnostíMaitrea na převod budovy čp.
49 na pozemcích č. parc.78 a56tl22 a dále pozemku č. parc. 57l24 a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.

VÝsledek hlasování:
Pro

-7, Proti-

O,Zdrželo se - 0

Usnesení č. 47 l2O2O bylo schvá leno.
4) Projednání a schválení Rámcové smlouvy na zajištěnísociálních pohřbů s firmou Pohřební služby
Sommer s.r.o.
Návrh usnesení:

zastupitelstvo obce Sluštice
Schvaluje Příkazní smlouvu, která je přílohou č.2 tohoto zápisu, pro pohřbení bez obřadu zajištěné obcí
s firmou Pohřební služby Sommer s.r.o. se sídlem v Říčanech a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
VÝsledek hlasování:
Pro

-7,

Proti

-

O,Zdrželo se - 0

Usnesení č. 48l2O2O bylo schváleno
5) Projednání uzavření dohody se společností F|EDLER AMS s.r.o.- SlM karta 02- ČOV

Návrh usnesení

zastupitelstvo obce Sluštice
Schvaluje dohodu, která je přílohou č.3, o provozování SlM karty 02 Machine (FM2M)
výsledek hlasování:

Pro-7, Proti-

0,Zdrželo

se-0

Usnesení č. 49 l 2O2O bylo schvá leno.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sluštice konané dne:

4.3.2o2o

Závér zasedání v 19:15 hodin.

Zápis proveden dne: 4,3,2020
Jaroslav pavlíček

Schválil:

Michal Devín

Ověřovatelé zápisu:

Hana sommerová

)z--

veronika Drsková
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