Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sluštice konané

zÁpls a

dne:

4.9.2019

usrueseruí

z veřejného zasedánízastupitelstva obce Sluštice konaného dne 4. záťi2019 v budově Obecního úřadu

Sluštice.

Zaéátek zasedání: 1 9:02 hodin

Přítomni: Jaroslav Pavlíěek, Michal Devín, Václav Sommer, Veronika Drsková, Kateřina Bártlová, Marek
Hujer

omluveni: Hana sommerová
Hosté: í4
Zasedání zastupitelstva zahétlil předsedající místostarosta obce pan Michal Devín. 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 pana Václava Sommera

a

paní Veroniku Drskovou.

Zapisovatelem paní Michaelu Synkovou Maladiovou. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou ělenům zastupitelstva a v souladu s informacizveřejněnou na úřednídesce.

1) Hlasování o programu veřejného zasedání, schválení ověřovatele zápisu
Návrh programu:
Program:
t]Jvod-schválení programu VZ, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Revokace Usnesení é,1612019 ze dne 3.7.2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

projednání podpisu Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy č.2O12OO4-F s městem ŘíČany,na
základě které se stanoví nová výše ceny za projednávání přestupků a vyhotovení posudkŮ
Projednání podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na umístění věcného břemene č, lE,12,
6009452^/8/00,1, název stavby: Sluštice, obnova vedeníNN u čp. 47 +TS_PY_1240
projednánívýše příspěvku obce na dětis trvalým pobytem v obci Sluštice na školnév MŠMaitrea
Projednání rozpočtovéhoopatření é.112019
projednání žádosti o stanovení obecně závazné vyhlášky o zákazu chovu hospodářských zvířat v
lokalitě 02,,Na Čtverách"

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
Schvatuje program veřejného zasedánía schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Výsledek hlasování:
O, Zdrželo se
Pro - 6, Proti

-

-

0

Usnesení é. 2012019 bylo schváleno.

2) Revokace Usnesení

č.í6/20í9ze dne 3.7.2019

ZastupiteIstvo obce Sluštice
rušíusnesení č.í6/20í9ze dne 3.7.2O1g.
VÝsledek hlasování:
Pro - 6, Proti
0, Zdrželo se

-

-

0

Usnesení é. 2112019 bylo schváleno.
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3) projednání podpisu Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy é.2Ol2004-F s městem ŘÍČany, na
základě které se stanoví nová výše ceny za projednávání přestupků a vyhotovení posudkŮ

Zastupitetstvo

obce

Schvaluje dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy é.2OI2OO4-F s městem Říčany,na základě které se nově

stanoví cena za projednání 1 přestupku ve výši 4000,-Kě a za vyhotovení posudku ve výši 91,-Kě
Výsledek hlasování:
Pro

- 6, Proti- O,Zdželo se -

0

Usnesení é. 2212019 bylo schváleno.

4) projednání podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na umístění věcného břemene é. lE,12,
6OO9452ruB/O0í, název stavby: Sluštice, obnova vedení NN u ěp.47

+

TS_PY_í240

Zastupitelstvo
obce souhtasí s uzavřením budoucí smlouvy s firmou ČeZ OistriOuce a.s, na umístění věcného břemene
č. lE-12-600g452NBtoo1 na pozemku parc.č. 139tl,název stavby: Sluštice, obnova vedenÍ NN u Čp.47 +
TS_PY_1240 a pověřuje starostu Jaroslava Pavlíěka jejím podpisem.
VÝsledek hlasování:
0, Zdrželo se
Pro - 6, Proti

-

-

0

Usnesení é. 2312019 bylo schváleno.
5) projednání

výše příspěvku obce na děti s trvalým pobytem v obci Sluštice na Školnév MŠMaitrea

Zastupitelstvo obce
souhlasí s navýšením příspěvku na školnév Mateřské škole Maitrea na 1000,- Kě na dítě měsíČně.
Výsledek hlasování:
Pro

- 6, Proti- O,Zdželo se -

0

Usnesení é. 2412019 bylo schváleno.

6) Projednání rozpoětového opatření ě. 'l12019

Zastupitelstvo obce

pověřuje starostu obce Jaroslava Pavlíčkake schválení a podpisu rozpočtovéhoopatření é.112019

Výsledek hlasování:
O, Zdrželo se
Pro - 6 Proti

-

-

0

Usnesení é. 2512019 bylo schváleno.
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Projednánížádosti o stanovení obecně závazné vyhlášky ozákazu chovu hospodářských zvířat
lokalitě 02,,Na Čtverách"

7)

Předsedající přečetlžádost oběanů o schváleníobecně závazné vyhlášky na zrušeníchovu zvIřatv lokalitě
Na Čtverách. Dále přeěetl óásti územníhoplánu týkajícíse nepřípustného využitíkonkrétníchčástíobce
včetně lokality 02 a konstatoval, že v této lokalitě nenív nepřípustném využitíuveden chov
hospodářských zvířat a není tedy možné souhlasit se stanoviskem odboru územníhoplánování,
kteqý konstatoval, že je chov hospodářských zvířat je v této lokalité zakázán. Dále informoval, že
oěekáváme odpověd'na naše připomínky od odboru územníhoplánování,
Předsedající dal slovo přítomným hostům. Slovo si vzal pan Nikodem, ktený znovu citoval některé ěásti
předané žádosti a z vyjádření odboru pro územníplánování. Dále předal souhlasy 41 lidí s návrhem
na stanovení obecně závazné vyhlášky.
Slovo si postupně vzali i dalšípřítomní, kteří zmiňovali zápach, výskyt much a hlodavců a podporovali žádost
o

stanoveníozv.

Předsedajíc] odkázal přítomné na vyřešení problému v rámci občansko-právním sporu.
starosta obce citoval nález
ústavního soudu, kde se píše,že chov zvířat řešíjinézákony.
Slovo si vzal na závěr zastupitel p. Hujer, který
doporuěil řešil problém skze soudní spor žalobou, získat znalecký posudek, svědectví a prokázat intenzitu
problému. Obec má v této věci omezenou kompetenci.

Zastupitelstvo
neschvaluje vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu chovu hospodářských zvířat v lokalitě 02
Čtverách".

Výsledek hlasování:
0, Zdrželo se
Pro - 6, Proti

-

-

0

Usnesení č. 2612019 bylo schváleno.

Závěr zasedání v 20:13 hodin.
Zápis proveden dne: 4.9,2019

Jaroslav pavlíček

Schválil:

Michal Devín

Ověřovatelé zápisu:

veronika Drsková

václav sommer
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