Veřej né zased án í zastu pitelstva obce Sluštice kona né d ne

zÁpls a

07.o4.2o2l

:

usrueseruí

z veřejného zasedánízastupitelstva obce Sluštice konaného dne 7, dubna 2021 v budově Obecního úřadu
Sluštice.

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

Sommer

Omluveni: Marek Hujer
Hosté:0

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

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

Předsedající dále navrhl urěit ověřovateli zápisu Kateřinu Bártlovou a Veroniku Drskovou, zapisovatelem
Michala Devína.
Předsedající seznámil přítomnés návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou ělenŮm
zastupitelstva a v souladu s informacízveřejněnou na úřední desce. Starosta Jaroslav Pavlíěek navrhl doplnit
program o projednánížádosti od obce Sibřina na poskytnutífinančníhopříspěvku na obnovu požárnítechniky.

í) Hlasování o programu veřejného zasedání, schválení ověřovatele
Program:

1.
2.
3.
4.

zápisu:

úvod
Projednání memoranda o společnémpostupu při budování přístavby Základníškoly Sibřina.
Projednánížádosti o finančnípříspěvek na opravu ohradní zdi kostela.
Projednání smlouvy o dílo s firmou STRABAG a.s. Oprava místníkomunikace u bytovky v obci
Sluštice ll. etapa.

5.

Projednánísmlouvy o dílo s firmou T4 Building s.r.o. Zateplenía nástavba obecního rjřadu Sluštice.

6.

Projednánížádosti od obce Sibřina na poskytnutífinančníhopříspěvku na obnovu požárnítechniky,

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

-

6, Proti

-

0, Zdželo se

-

0

Usnesení é.812021 bylo schváleno.

Veřejné zasedán í zastu pitelstva obce Sluštice kona né d ne:

07.o4.2o2l

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
scnvátule memorandum o společnémpostupu při budování přístavby Základní školy Sibřina a pověřuje
starostu Jaroslava Pavlíčkak jeho podepsání.

Výsledek hlasování:
Pro

-

6,

Proti- 0,Zdždo se -

0

Usnesení é. 912021 bylo schváleno.
3. proiednání žádosti - finančnípříspěvek na opravu ohradní zdi kostela,

příspěvek na
zastupitelstvu bv]a předložena žádost Římskokatolické farnosti Úvalv. o finanční
ootaw havariinítro starru otrradní zdi kostela ve Slušticích. CelkOvÝ rOzPOČet Činí288 736.- Kě,
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
KČ,
schvaiuje finančnípříspěvek na opravu ohradnízdi kostela ve Slušticích ve výši 100 000,Výsledek hlasování:
Pro

-

6, Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení é. 1012021 bylo schváleno.

Sluštice ll. etapa.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice schvaluje smlouvu o dílo s firmou STRABAG a.s, Oprava místníkomunikace
jejím PodePsáním.
u bytovky v obci Sluštice ll. etapa a pověřuje starostu Jaroslava PavlíČka

Zastupitelstvo obce
VÝsledek hlasování:
Pro

-

6,

S

luštice

Proti- 0,Zdrželo se -

0

Usnesení é. 11 l2O21 bylo schváleno.
Sluštice.
Návrh usnesení:

Zastupite;stvo obce Sluštice schvaluje smlouvu o dílo s firmou T4 Building s.r.o. ZatePlení a nástavba
obecního úřadu Sluštice a pověřuje starostu Jaroslava PavlíČkajejím PodePsáním.

VÝsledek hlasování:
Pro

-

6,

Proti-

0,Zdrže|o se

-

0

Usnesení é. 1212021 bylo schváleno.
2

Veřej né zasedán í zastupitelstva obce Sluštice kona

n

07.o4.2o2l

é d ne:

technikv.
Návrh usnesení:

zastupitelstvo obce s!uštice schvaluie poskvtnutí finančníhopříspěvku 50 000.- kč obci sibřina na
obnovu požárnítechnikv.
Zastupitelstvo obce Sluštice
VÝsledek hlasování:
Pro

-

6, Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení é. 131202'| bylo schváleno.
Závěr zasedání v í9:30 hodin.
Zápis proveden dne: 14.04.2021
Schválil:

Jaroslav

Pavlíček

14.4.2021

Michal Devín
Ověřovatelé zápisu:

kateřina Bártlová
veronika Drsková
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