Obec Slapy
Zastupitelstvo obce Slapy
Před zahájením zasedáním Zastupitelstva vyzval starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o
obcích přítomného člena zastupitelstva Jiřího Peška ke složení slibu. Před složením slibu předsedající
upozornil člena zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy,
konaného dne 27.11.2018, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech
Zahájení v 19, 00 hod
Přítomni: Ing. František Neužil, Jiří Sušanka, Jiří Pešek, JUDr. Miloslav Janda, Ing. Tomáš
Rosenberg, Jitka Sluková, František Domes
Nepřítomen: Ing. Hana Hušbauerová, Jana Dušková, František Vosmík, Ing. Antonín
Buriánek
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Slapy
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19.11.2018 do 27.11.2018 a
současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta konstatoval, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a je přítomna
nadpoloviční většina zastupitelstva obce Slapy.
1.Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Rosenberga, Jiřího Sušanku a
zapisovatelem JUDr. Miloslava Jandu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy schvaluje volbu ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Rosenberga, Jiřího
Sušanku a zapisovatelem JUDr. Miloslava Jandu
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení zastupitelstva o volbě ověřovatelů a zapisovatele bylo schváleno. (usnesení č. 1)
2. Schválení programu:
1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
2. Rozpočtové opatření č.4/2018
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení zastupitelstva o schválení programu bylo schváleno. (usnesení č. 1)
3.1. Stavebník Obec Slapy, stavba výtlačné kanalizační stoky Skalice dle projektu Ing.
Martina Riegra z října 2018.
Zastupitelstvo obce Slapy projednalo žádost stavebníka o povolení výjimky ze stavební
uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s povolením výjimky ze stavební uzávěry dle § 99
odst. 3 stavebního zákona na stavbu výtlačné kanalizační stoky Skalice dle projektu Ing.
Martina Riegra z října 2018, protože povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0I
Zdrželi se 0
Usnesení o výjimce ze stavební uzávěry bylo schváleno (usnesení č. 3.1.)
3.2. Stavebník Nejvyšší kontrolní úřad, rekonstrukce ČOV pro školicí středisko dle projektu
firmy Vodní zdroje Ekomonitor ze srpna 2018.
Zastupitelstvo obce Slapy projednalo žádost stavebníka o povolení výjimky ze stavební
uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s povolením výjimky ze stavební uzávěry dle § 99
odst. 3 stavebního zákona na rekonstrukci ČOV pro školicí středisko dle projektu firmy Vodní
zdroje Ekomonitor ze srpna 2018, protože povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení o výjimce ze stavební uzávěry bylo schváleno (usnesení č. 3.2.)
3.3. Stavebník Jan Růžička, stavba domovní ČOV u rekreační chaty č.e. 391 na pozemcích
p.č. 278/25 a st. 251 k.ú. Přestavlky u Slap, dle projektu Pavla Běle z července 2018.
Zastupitelstvo obce Slapy projednalo žádost stavebníka o povolení výjimky ze stavební
uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s povolením výjimky ze stavební uzávěry dle § 99
odst. 3 stavebního zákona na stavbu domovní ČOV u rekreační chaty č.e. 391 na pozemcích
p.č. 278/25 a st. 251 k.ú. Přestavlky u Slap, dle projektu Pavla Běle z července 2018, protože
povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení o výjimce ze stavební uzávěry bylo schváleno (usnesení č. 3.3.)
2. Rozpočtové opatření č.5/2018
Rozpočtové opatření ve znění návrhu rozpočtového opatření č. 5/2018

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 ve znění návrhu
rozpočtového opatření č. 5
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení o rozpočtovém opatření č. 5/2018 bylo schváleno (usnesení č. 5).

Různé:

Vodovod Vyhlídka – napojení části lokality na prodloužený vodovod
Vodovodní přípojka p. Král č.p. 90
Uvažovaný prodej starého traktoru
Nájem tělocvična – diskuse o výši nájmů
Informace o plánované směně pozemků Ždáň
Pavla Charvátová stížnost na kvalitu údržby zeleně na cestě do Přestavlk
Půlnoční mše – po letech by se měla uskutečnit v našem kostele
Informace o žádosti p. Skaly o souhlas se změnou stavby před dokončením
Informace o postupu obce s objektem pošty
TJ Sokol Slapy – žádost o opravu objektu na hřišti

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 27.11.2018

Zapisovatel:

JUDr. Miloslav Janda

Ověřovatelé:

Ing. Tomáš Rosenberg, Jiří Sušanka

Starosta:

Ing. František Neužil

Místostarosta:

JUDr. Miloslav Janda

