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Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sluštice konané dne:

zÁpls a usneserrí
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 10, února 2021 v budově Obecního Úřadu
Sluštice.

ZaéáteLzasedání: 19:00hodin
přítomni: Jaroslav pavlíček,Michal Devín, Marek Hujer, Kateřina Bártlová, Veronika Drsková, Václav
Sommer

omluveni: Hana sommerová
Hosté:0
Zasedání zastupitelstva zahájil předsedající Michal Devín místostarosta obce. Po zahfienl Prohlásil,

uyto svoláno ú sóulaou se zákonem. Konstatoval, že je přítomna nadPoloviění větŠina ělenŮ
námitkY.
zastupitélswa a tíni je Žaltupitelstvo usnášeníschopné. K minulému zápisu nebyly VznesenY Žádné

áiáiiúpitelswo

Michala
Předsedající dále navrhl určit ověřovateli zápisu Kateřinu Bártlovou a Marka Hujera, zapisovatelem
Devína.

Předsedající seznámil přítomnés návrhem programu

s

pozvánko_u předanou. .ct.n9T
Y souladu
PavlÍČeknavrhl doPlnit
Jaroslav
Starosta
nalreq1l_d9s9e.
zveřejněnoJ
zastupitelitva a v souládr.i s informaci
projednání
pohřebiště
Slušticích.
ve
veřejného
řádu
prográm o bod:

1) Hlasování o programu veřejného zasedání, schválení ověřovatele záPisu:
Program:

1.

2.

3.

uvod
projednání přijetídotace z rozpoětu Středoěeského kraje-Středoěeský fond PodPory vČasnéPříPravY
projektů Ev zilzl+ a Nlp, na základě podané žádosti Ev.ěíslo: FVP/PAR/043198I2020 na Projekt:
projektová dokumentace výstavba a rekonstrukce chodníkův obci SluŠtice a uzavřenÍ veřejnoPrávnÍ
smlouvy o poskytnutí dotace
Přidělená dotace: 200.000, projednání přijetídotace z rozpoětu Středoěeského kraje-Středoóeský fond podpory vČasnéPřÍPravY
projektů ÉU2021+ a Nlp, na základě podané žádosti Ev.číslo:FVP/PAR/043228I2020 Název
Akce/projektu: Audit bezpečnostivýstavby a rekonstrukce chodnÍkŮ v obci SluŠticea uzavřenÍ
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Přidělená dotace: 100,000,-

4.
5.
6.
7.

Projednání dohody o provedení práce s Kateřinou Bártlovou.

Stanovenírjředníchhodinstarosty.
projednánízpůsobu nakládáníse dřevem pokáceným na obecnÍch pozemcÍch.
Projednání řádu veřejného pohřebiště ve Slušticích.

Zastupitelstvo obce Sluštice
schvátule program veřejného zasedání a schvaluje ověřovatele a zapisovatele záPisu.
VÝsledek hlasování:

Pro-6, Proti- 0,Zdřelo se-0
Usnesení é.112021 bylo schváleno.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sluštice konané dne:

to.02.2021.

2. proiednání přiietí dotace z rozpoětu středočeského kraie-středoěeskÝ fond DodDorv věasné
přípraw proiektů EU 202í+ a Nlp. na záxladě podané žádosti Ev.číslo:FVP/PAR/043198/2020 na
pro,1ekí proiektová dókumentace vÝstavba a rekonstrukce chodníků v obci s!uštice a uzavření

veřeinoprávní smlouvv o poskvtnutí dotace
Přidě!ená dotace: 200.000,Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
schvaíuje přijetídotace zrozpočtu Středočeského kraje-Středočeský fond podpory včasnépřípravY ProjektŮ

EU

2021+ a Nlp, na základě podané

žádosti Ev.číslo:FVP/PAR/O4319812020 na Projekt: Projektová

dokumentace výstavba a rekonstrukce chodníkův obci Sluštice a uzavřeníveřejnoPrávní smlouvY o
poskytnutí dotace

Přidělená dotace: 200.000,- Celkové náklady; 726,000,VÝsledek hlasování:
Pro

-

6, Proti

-

Q,

Zdželo se -

0

Usnesení é. 212021 bylo schváleno.

veřeinoprávní smlouvv o poskvtnutí dotace
PřiděIená dotace: 100.000.Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
přípravY ProjektŮ
schvaíuje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje-Středočeský fond podpory vČasné
EU2021+ a NlP, nazákladě podanéžádosti Ev.číslo:FVP/PAR/o4322812020 NázevAkce/Projektu:Audit
bezpečnostivýstavby a rekonstrukce chodníkův obci Sluštice a uzavřeníveřejnoprávnÍ smlouvY o
poskytnutí dotace,
Přidělená dotace: 100.000,- celkové náklady 112.000,-

Výsledek hlasování:
Pro

-

6, Proti

-

0,

Zdželo se - 0

Usnesení ě.312021 bylo schváleno.
4. proiednání dohodv o provedení práce s kateřinou Bártlovou.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice schvatuje dohodu o provedení práce s Kateřinou Bártlovou.
Zastupitelstvo obce Sluštice
Výsledek hlasování:
Pro

-

6, Proti

-

0, Zdňelo se

-

0

Usnesení é, 4l2O2'| bylo schváteno.
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veřejné zasedání zastupitetstva obce sluštice konané dne:
5.

stanovení úředních hodin starostv.

Návrh usnesení:

zastupitelstvo obce sluštice schvaluje riřední hodiny starosty:

Zastupitelstvo obce Sluštice
Výsledek hlasování:
Pro

-

6,

Proti- O,Zdželo se -

0

Usnesení ě. 512021 bylo schváleno.

pokácené na obecních Dozemcích bude usk|adněno a
Náurh u.n"runí, zastupitelstvo obce urěilo že dřevo
den,
akce porádarle obcijat<o naprixtad palení čarodějnic, nebo dětský
o-ro

ffi

Pro

-

6, Proti

-

0,Zdželo se -

0

Usnesení é. 612021 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
rly{gné.t9 p9d,9
i
Zastupitelstvo obce Sluštice, na základě souhlasu KraJsklh9 t{aou
řád je rlČinný dnem 1.3.2021,
152o14t2o2o/KusK, ..nu"rulá'rao pro pohřebiště ve stustictcn, Tento
i

Sluštice
ntasovani:

Zastupitelstvo obce
Ýýspdet<
Pro

-

6, Proti

-

l
i
l

O,

Zdřelo se - 0

Usnesení é.7l2l21bylo

schváleno.

i

i

Závér zasedání v 19:30 hodin.
Zápis proveden dne: 18.02,2021
Schválil:

Jaroslav pavlíóek

MichalDevín
Ověřovatelé zápisu:

Kateřina BáŇlová
Marek Hujer
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