Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Slapy 4/2019 – 17.1.2019

Den a místo zasedání: 17.1.2019 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. Jírovec, p. Sedláček, p. Říha, p. Křížovská

Program : 1) Zahájení
2) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů
3) HOKOV – dodací a platové podmínky v roce 2019
4) Změnový list – cestovní náhrady v roce 2019
5) Masopust 2019
6) Využití dotačních titulů v roce 2019
7) Ples SHD v Radimovicích u Želče
8) Vyhrazená pravomoc ZO ke schvalování Dohody o narovnání FSGN x Obec
9) Dohoda o narovnání FSGN s.r.o x Obec Slapy
10) Návrh rozpočtových změn – leden 2019
11) Závěr

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Přibyl. Přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno všech 9 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.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Slapy schvaluje řídit se navrženým programem a určuje jako
zapisovatelku Miroslavu Křížovskou a jako ověřovatele zápisu Zdeňku Novotnou a Olgu
Vostoupalovou.

Výsledek hlasování:

pro : 9

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/1/2019 bylo schváleno.

3) HOKOV – dodací a platové podmínky v roce 2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Přílohu č. 3 Smlouvy o dílo společnosti HOKOV
spol. s r.o., provozovna Maršov – Dodací a platební podmínky pro rok 2019 – cena za
výsyp/odstranění odpadu/nádoba :
kompozitní obaly – tetrapak – 210,- Kč bez DPH
papír a lepenka
170,- Kč bez DPH
sklo barevné a bílé
170,- Kč bez DPH
plasty
210,- Kč bez DPH
kovy
170,- Kč bez DPH
cena je bez DPH a bez přepravních nákladů. Svoz 25,- Kč/ 1 km je rozpočítáván na počet a
objem kontejnerů mezi obce v den svozu.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schváluje Přílohu č. 3 Smlouvy o dílo společnosti HOKOV spol. s r.o.,
provozovna Maršov – Dodací a platební podmínky pro rok 2019 – cena za výsyp/odstranění
odpadu/nádoba :
kompozitní obaly – tetrapak – 210,- Kč bez DPH
papír a lepenka
170,- Kč bez DPH
sklo barevné a bílé
170,- Kč bez DPH
plasty
210,- Kč bez DPH
kovy
170,- Kč bez DPH
cena je bez DPH a bez přepravních nákladů. Svoz 25,- Kč/ 1 km je rozpočítáván na počet a
objem kontejnerů mezi obce v den svozu.

Výsledek hlasování:

pro : 9

Usnesení č. 4/2/2019 bylo schváleno.

proti : 0

zdržel se: 0

4) Změnový list ke směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad od 1.1.2019

Zastupitelstvu obce byl předložen Změnový list ke směrnici pro poskytování a účtování
cestovních náhrad od 1.1.2019.
Sazby cestovních náhrad pro rok 2019 na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
Vyhláška MPSV č. 333/2018 Sb., ze dne 19. prosince 2018, o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot:
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy:
U jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
U osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč
Průměrná cena pohonných hmot pro rok 2019 :
33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
33,60 Kč u motorové nafty

Stravné tuzemské
Zaměstnanci, jehož zaměstnavatelem je ÚSC, zastupiteli, přísluší stravné podle § 176 odst.
1 Zákoníku práce ve výši :
82,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 – 6 hodin
90,- Kč, trvá-li pracovní cesta 7 – 9 hodin
97- Kč, trvá-li pracovní cesta 10 – 12 hodin
124,- Kč, trvá-li pracovní cesta 13 – 14 hodin
136,- Kč trvá-li pracovní cesta 15 – 16 hodin
150,- Kč trvá-li pracovní cesta 17 – 18 hodin
233,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
Krácení stravného dle § 176 ZP
Jestliže bude zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatně jídlo, přísluší
zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu :
70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
Zaměstnanci však stravné nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá 5 až 12
hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, dále 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná

jídla. Poskytování stravného ve vyšší výši než stanoví zákoník práce nebo sjednání nižší
hodnoty snížení stravného by bylo kvalifikováno jako nehospodárné nakládání s veřejnými
prostředky.
Návrh usnesení :
ZO schvaluje Změnový list ke směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad od
1.1.2019.
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy:
U jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
U osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč
Průměrná cena pohonných hmot pro rok 2019 :
33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
33,60 Kč u motorové nafty

Stravné tuzemské
Zaměstnanci, jehož zaměstnavatelem je ÚSC, zastupiteli, přísluší stravné podle § 176 odst.
1 Zákoníku práce ve výši :
82,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 – 6 hodin
90,- Kč, trvá-li pracovní cesta 7 – 9 hodin
97- Kč, trvá-li pracovní cesta 10 – 12 hodin
124,- Kč, trvá-li pracovní cesta 13 – 14 hodin
136,- Kč trvá-li pracovní cesta 15 – 16 hodin
150,- Kč trvá-li pracovní cesta 17 – 18 hodin
233,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
Krácení stravného dle § 176 ZP
Jestliže bude zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatně jídlo, přísluší
zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu :
70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
Zaměstnanci však stravné nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá 5 až 12
hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, dále 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná
jídla. Poskytování stravného ve vyšší výši než stanoví zákoník práce nebo sjednání nižší

hodnoty snížení stravného by bylo kvalifikováno jako nehospodárné nakládání s veřejnými
prostředky.

Výsledek hlasování:

pro : 9

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/3/2019 bylo schváleno.

5) Masopust 2019
Masopustní průvod obcí v sobotu 2.3.2019 od 13,00 hodin, večer masopustní veselice,
v neděli 3.3.2019 dětský karneval. Výše příspěvků a ostatní podrobnosti budou schváleny na
dalším zasedání ZO.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádat dne 2.3.2019 masopustní průvod obcí a večerní
masopustní veselici a dne 3.3.2019 dětský karneval.

Výsledek hlasování:

pro : 9

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/4/2019 bylo schváleno.

6) Využití dotačních titulů v roce 2019
Ing. Vacek seznámil zastupitele s možností využití dotačních titulů v roce 2019 :
- vybavení školní zahrady - podaná žádost
- oprava fasády na škole – podaná žádost
- stavba parkoviště mezi školou a OU – odkládá se, protože zrovna v tomto území vedou
podzemní kabely VN, které je nutné přeložit. Ing. Přibyl jednal se zástupci E-ON, kteří přislíbili,
že se budou tímto problémem zabývat.
Zastupitelstvo bere na vědomí

7) Ples SHD v Radimovicích u Želče
1.2.2019 se bude konat tradiční ples SDH v Radimovicích u Želče. Zastupitelstvo obce
projednalo a schválilo přispět do tomboly dvěma věcnými cenami v hodnotě do 1000,- Kč
podle paragonu. Zajistí pan Jírovec.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje přispět na ples SDH, který se bude konat 1.2.2019 do tomboly
dvěma věcnými cenami v hodnotě do 1000,- Kč podle paragonu.
Výsledek hlasování:

pro : 9

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/5/2019 bylo schváleno.

8) Vyhrazená pravomoc ZO ke schvalování Dohody o narovnání FSGN x obec
Zastupitelstvo obce Slapy si vyhrazuje pravomoc ke schválení Dohody o narovnání mezi FSGN
s.r.o., IČO 05183618, se sídlem Bečice č.ev.53, 391 75 Malšice, zast. jednatelem Františkem
Novákem a Obcí Slapy, IČO 00667161, se sídlem 391 76 Slapy 33, zast. starostou Ing.
Františkem Přibylem.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Slapy si vyhrazuje pravomoc ke schválení Dohody o narovnání mezi
FSGN s.r.o., IČO 05183618, se sídlem Bečice č.ev.53, 391 75 Malšice, zast. jednatelem
Františkem Novákem a Obcí Slapy, IČO 00667161, se sídlem 391 76 Slapy 33, zast.
starostou Ing. Františkem Přibylem.
Výsledek hlasování:

pro : 9

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/6/2019 bylo schváleno.

9) Dohoda o narovnání FSGN s.r.o x obec
Mezi FSGN s.r.o. a obcí Slapy jsou sporné skutečnosti, které jsou předmětem řízení vedených
u Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře, sp. zn. 15 C 374/2018 a
Okresního soudu v Táboře, sp. zn. 2C 17/2018 a sp. zn. 9 C 127/2018, tedy zejména zda
výpověď č.1, případně výpověď č.2 je platná, zda došlo k platnému ukončení nájemního
vztahu a strana první má prostor sloužící podnikání vyklidit a předat straně druhé.
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku není jasné, zda
nájemní vztah ke dni podpisu této Dohody trvá, a tedy zda je strana první povinna platit
straně druhé na základě platné nájemní smlouvy sjednané nájemné, či zda užívá prostor
sloužící podnikání bez právního důvodu a je povinna nahradit straně druhé částku
odpovídající bezdůvodnému obohacení, které jí vzniká.
Strany Dohody de dohodly na vyřešení výše uvedených soudních sporů a na ně navazujících
sporných otázek týkajících se dalších práv a povinností uvedených v předchozím textu .

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Slapy schvaluje Dohodu o narovnání ve smyslu § 1903 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi :
FSGN s.r.o., IČO 05183618, se sídlem Bečice č.ev. 53, 391 75 Malšice, zast. jednatelem
Františkem Novákem, DiS a Obcí Slapy, IČO 00667161, se sídlem Slapy 33, 391 76 Slapy,
zast. Ing. Františkem Přibylem, starostou obce – viz příloha.
Výsledek hlasování:

pro : 9

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/7/2019 bylo schváleno.

10) Návrh rozpočtových změn – leden 2019
Paní Křížovská seznámila zastupitelstvo obce s nutností rozpočtových změn do měsíce ledna
2019 – viz. příloha.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Slapy schvaluje návrh rozpočtových změn do měsíce ledna 2019viz.příloha.
Výsledek hlasování:

pro : 9

Usnesení č. 4/8/2019 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, 25.1.2019

