Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Slapy 5/2019 – 14.2.2019

Den a místo zasedání: 14.2.2019 v zasedací místnosti OU Slapy, Slapy č.p. 33
Zasedání zahájeno:
19,00
Přítomni :
Ing. Přibyl, Ing. Vacek, p. Vostoupalová. p. Novotná, p. Žďárská,
p. Kleiner, p. Sedláček, p. Říha, p. Křížovská
Omluveni :
p. Jírovec

Program : 1) Zahájení
2) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů
3) Žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi
4) Žádost o prodej pozemků – Schneiderová Zuzana
5) Žádost o prodej pozemku – Tůma Libor
6) Žádost o pronájem pozemků – Kupka Lukáš
7) Masopust, dětský karneval
8) Finanční dar SDH Slapy
9) Kritéria pro přijetí do MŠ a ZŠ Slapy
10) ZŠ – projekt Digitalizace malotřídek
11) Návrh rozpočtových změn – únor 2019
12) Závěr

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Přibyl. Přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno 8 zastupitelů, zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné.

2) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům ZO.
Předsedající navrhl určit jako zapisovatelku p. Miroslavu Křížovskou. Jako ověřovatele zápisu
navrhl p. Zdeňku Novotnou a p. Olgu Vostoupalovou.

3) Žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti na nové oplocení hřbitova ve
Slapech. Jednalo by se zatím o první etapu – čelní zeď s vraty a dvěma brankami. Na celé
oplocení je rozpočet 2 903 000,- Kč, tudíž každá strana oplocení by byla přibližně za 725 000
Kč. Dotace z programu MMR je maximálně 500 000,- Kč. Zbývalo by tedy doplatit 225 000,-.
Obec Slapy vlastní 2/5 hřbitova… tj. 90 000,- Kč, obce Libějice, Dražičky a Radimovice vlastní
každá 1/5 hřbitova, tj. 45 000,- Kč.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR „Podpora obnovy
a rozvoje venkova“ na akci „Nové oplocení hřbitova ve Slapech – 1.etapa.“ Obec Slapy se
zavazuje podílet na spolufinancování akce 2/5 vlastních zdrojů účastníka programu.
Žadatelem bude obec Slapy.
Výsledek hlasování:

pro : 8

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/1/2019 bylo schváleno.

4) Žádost o prodej pozemků – Schneiderová Zuzana, Slapy 146

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost slečny Zuzany Schneiderové bytem Slapy 146 o
odkoupení části pozemku parc.č. 21/3 v k.ú. Slapy u Tábora. Slečna Schneiderová má zájem o
odkup 98 m2 uvedené parcely.
Obec Slapy v minulosti realizovala se souhlasem pana Zdeňka Včeláka ( děda Zuzany
Schneiderové) přes jeho pozemky 21/6 a 102/1 v k.ú. Slapy u Tábora vodní dílo pod názvem
„Náprava kanalizační soustavy Slapy-střed.“ Nyní je mezi p. Včelákem a sl. Schneiderovou
připravena darovací smlouva na výše uvedené pozemky za účelem výstavby rodinného domu.
Parcely 21/6 a 102/1 celkem o výměře 935 m2 se ale pro výstavbu RD nehodí, protože kvůli
realizované obecní kanalizaci se jejich výměra zmenší na necelých 600 m2. Beze směny se
sousedním majitelem pozemku a koupě části obecního pozemku nelze na těchto pozemcích
stavět RD.
Rovněž sl. Schneiderová žádá o odkup pozemku parc.č. 583/9 o výměře 9m2, který se nachází
ve vjezdu na pozemek parc.č. 102/7 v k.ú. Slapy u Tábora ( budoucí zamýšlený směňovaný
pozemek).

Zastupitelstvo obce projednalo tuto žádost a konstatovalo, že dosud nejsou vyřešeny všechny
záležitosti kolem zmiňované stavby nápravy kanalizace Slapy - střed. O prodeji pozemků bude
rozhodnuto až po vyřešení majetkoprávních vztahů mezi obcí a majitelem pozemků Zdeňkem
Včelákem.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

5) Žádost o prodej pozemku – Tůma Libor
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana Libora Tůmy, Slapy 20, o odkoupení části
pozemku parc. č. 583/1- ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Slapy u Tábora o výměře
41 m2. Na této části pozemku je postaven dům čp. 20 – cca 19m2 a část cca 22m2 se nachází
ve dvoře domu čp. 20.
Zastupitelstvo obce projednalo tuto žádost a konstatovalo, že tato záležitost vznikla v dávné
minulosti obce a je nutné zjednat nápravu. Jelikož je velmi omezený okruh kupců na tuto část
pozemku – pouze pan Libor Tůma majitel domu čp. 20, ZO navrhuje, aby cena byla 100,- Kč
za 1 m2 pozemku. Obec nechá vyhotovit kupní smlouvu, p.Tůma uhradí poplatek za vklad do
katastru nemovitostí.
Současně zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje na část pozemku 583/1- ostatní
plocha, ostatní komunikace , v k.ú. Slapy u Tábora - podle GP č. 353-103/2007 ze dne 24. 4.
2008, který zpracoval Ing. Jaroslav Štěpánek, odsouhlaseno KÚ dne 13.5.2008 pod číslem
595/08.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku 583/1- ostatní plocha, ostatní
komunikace , v k.ú. Slapy u Tábora - podle GP č. 353-103/2007 ze dne 24.4.2008, který
zpracoval Ing. Jaroslav Štěpánek, odsouhlaseno KÚ dne 13.5.2008 pod číslem 595/08.
Výsledek hlasování:

pro : 9

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2/2019 bylo schváleno.

6) Žádost o pronájem pozemků – Kupka Lukáš, Slapy 134
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost a návrh smlouvy o zemědělském pachtu pana
Lukáše Kupky, Slapy 134, soukromým zemědělcem. Pan Kupka žádá o propachtování

obecních pozemků na dobu 5-ti let. Pozemky o které má pan Kupka zájem jsou ale určeny ke
směně s p. Vodňanskou za pozemky přiléhající k fotbalovému hřišti a doba 5-ti let je
poměrně dlouhá, doporučuje ZO iniciovat jednání s p. Vodňanskou a až podle výsledku
jednání vyhovět nebo nevyhovět p. Kupkovi.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje iniciovat jednání s p. Vodňanskou o směně pozemků za její
pozemky přiléhající k fotbalovému hřišti a podle výsledku jednání rozhodnout o žádosti
pana Lukáše Kupky.

Výsledek hlasování:

pro : 9

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/3/2019 bylo schváleno.

7) Masopust, dětský karneval
Masopustní průvod obcí v sobotu 2.3.2019 od 14,00 hodin, večer masopustní veselice,
v neděli 3.3.2019 dětský karneval od 14,00 – 16,30 hodin. ZO projednalo a schválilo uhradit
Kč 6000,- hudební skupině ALLEGRO BAND Tábor a finanční dar SDH Slapy v částce 2000
v hotovosti na nákup věcí do tomboly. Na dětský karneval zastupitelstvo obce schvaluje
zakoupení výzdoby a odměn pro děti do Kč 1000,- podle paragonů. Dále obec uhradí
pronájem sálu 2.3. a 3.3.2019.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit Kč 6000,- hudební skupině ALLEGRO BAND Tábor a
finanční dar SDH Slapy v částce 2000,- Kč v hotovosti na nákup věcí do tomboly. Na dětský
karneval ZO schvaluje zakoupení výzdoby a odměn pro děti do Kč 1000,- podle paragonů.
Dále obec uhradí pronájem sálu 2.3. a 3.3.2019.

Výsledek hlasování:

pro : 9

Usnesení č. 5/4/2019 bylo schváleno.

proti : 0

zdržel se: 0

8) Finanční dar SDH Slapy
Zastupitelstvo obce v prosinci 2018 schválilo v rozpočtu na rok 2019 Kč 20 000,- pro SDH
Slapy na podporu činnosti. ZO schvaluje předat finance formou daru – na účet SDH Slapy.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro SDH Slapy na podporu činnosti v částce
20 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

pro : 9

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/5/2019 bylo schváleno.

9) Kritéria pro přijetí do MŠ
Dne 12.2.2019 se sešla školská rada. O jejím průběhu informoval ZO Ing. Vacek.
3.4.2019 se uskuteční zápis do I.ročníku ZŠ a 3.5.2019 zápis do MŠ. Jelikož je o naši školu
velký zájem a už teď je zřejmé, že všechny děti nebudou moci být přijaty z kapacitních
důvodů, ZO projednalo a schválilo kritéria pro přijetí do Mateřské školy a Základní školy
ve Slapech :
1) Trvalý pobyt dítěte v obci a ve spádové oblasti ( tj. Hnojná Lhotka), ve které MŠ sídlí.
( podle § 34 odst. 4 školského zákona je obec povinna zajistit zařazení dítěte do jiné MŠ,
pokud nelze dítě ve věku odpovídajícímu roku před zahájením povinné školní docházky
přijmout z kapacitních důvodů)
2) Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního
roku
( podle § 34 odst. 4 školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní
docházkou.
3) Dosažení věku dítěte 3 let
(po změně zákona se dvouleté děti přijímají pouze, pokud má škola volnou kapacitu)
4) V případě, že se v daném kritériu objeví více uchazečů stejného data narození než-li lze
přijmout, výběr dětí bude stanoven formou losování.
Kritéria pro přijetí do ZŠ
1) Trvalý pobyt dítěte v obci a ve spádové oblasti ( tj. Hnojná Lhotka), ve které ZŠ sídlí.
2) Docházka do Mateřské školy Slapy.
3) Los

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje kritéria pro přijetí do MŠ a ZŠ Slapy :
1) Trvalý pobyt dítěte v obci a ve spádové oblasti ( tj. Hnojná Lhotka), ve které MŠ sídlí.
2) Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního
roku
3) Dosažení věku dítěte 3 let
4) V případě, že se v daném kritériu objeví více uchazečů stejného data narození než-li lze
přijmout, výběr dětí bude stanoven formou losování.
Kritéria pro přijetí do ZŠ
1) Trvalý pobyt dítěte v obci a ve spádové oblasti ( tj. Hnojná Lhotka), ve které ZŠ sídlí.
2) Docházka do Mateřské školy Slapy.
3) Los

Výsledek hlasování:

pro : 9

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/6/2019 bylo schváleno.

10) ZŠ – projekt Digitalizace malotřídek
ZŠ ve spolupráci se ZVAS České Budějovice spolupracuje na projektu Digitalizace malotřídek.
Cílem projektu je zkvalitnění školní výuky a zvýšení studijní úspěšnosti žáků v oblasti digitální
gramotnosti a informatického myšlení i oborových didaktik za pomoci vzdělávání
pedagogických pracovníků, využívání nových metodických pomůcek i studijních materiálů,
šíření příkladů dobré praxe inovativních škol s využitím digitálních technologií. V případě
obdržení dotace by zde byla možnost vybavení školy novými počítači a tiskárnami.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení ZŠ a MŠ Slapy do projektu Gigitalizace malotřídek.

Výsledek hlasování:

pro : 9

Usnesení č. 5/7/2019 bylo schváleno.

proti : 0

zdržel se: 0

11) Návrh rozpočtových změn – únor 2019
Paní Křížovská seznámila zastupitelstvo obce s nutností rozpočtových změn do měsíce února
2019 – viz. příloha.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Slapy schvaluje návrh rozpočtových změn do měsíce února 2019 viz.příloha.

Výsledek hlasování:

pro : 9

Usnesení č. 5/8/2019 bylo schváleno.

14) Závěr

Starosta ukončil zasedání ve 22,00 hodin

proti : 0

zdržel se: 0

Zapisovatel :

Křížovská Miroslava

Ověřovatelé : Novotná Zdena

Vostoupalová Olga

Starosta Ing. František Přibyl

Slapy, 21.2.2019

