Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Slapy 7/2019 –
14.3.2019

Den a místo zasedání: 14.3.2019 v zasedací místnosti OU Slapy, Slapy č.p. 33
Zasedání zahájeno:

19,00

Přítomni :
p. Říha, p. Křížovská

Ing. Přibyl, Ing. Vacek, p.Novotná, p.Žďárská, p. Kleiner, p. Sedláček,

Omluveni :

p. Vostoupalová

Hosté : p. Medvěd, p. Fuková, p. Kotalík

Program : 1) Zahájení
2) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů
3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
4) Návrh rozpočtových změn 3/2019
5) Individuální žádost o poskytnutí dotace - SMOOT Tábor
6) Různé
7) 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. Jitku Žďárskou.
Schváleno

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatelku p. Miroslavu Křížovskou. Jako ověřovatele
zápisu p. Zdeňku Novotnou a p. Jitku Žďárskou.

Výsledek hlasování:

pro : 8

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/1/2019 bylo schváleno.

3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN na Pozemku a za
účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku.
Budoucí oprávněná ( E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice7 – 370 01) bude realizovat na Pozemku stavbu s názvem „Slapy-p. Sazma :kabel
NN“, dále jen stavba. Budoucí oprávněná se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení GP,
vyhotovení smlouvy o zřízení VB včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu
na příslušný KÚ včetně úhrady správních poplatků s tím spojených.
Budoucí povinná ( Obec Slapy) je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 602, k.ú. Slapy u
Tábora, dále jen pozemek. VB bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové
výši 1000,- Kč bez DPH. K této částce bud připočtena platná sazba DPH. Jednorázová úhrada
bude provedena na základě faktury s termínem splatnosti min. 21 dnů, vystavené budoucí
povinnou do 30-ti dnů od doručení vyrozumění o provedeném vkladu.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku parc.č. 602, k.ú. Slapy u Tábora. VB bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou
náhradu v celkové výši 1000,- Kč bez DPH. K této částce bud připočtena platná sazba DPH.
Jednorázová úhrada bude provedena na základě faktury s termínem splatnosti min. 21
dnů, vystavené budoucí povinnou do 30-ti dnů od doručení vyrozumění o provedeném
vkladu.
Výsledek hlasování:

pro : 8

Usnesení č. 7/2/2019 bylo schváleno.

proti : 0

zdržel se: 0

4) Návrh rozpočtových změn 3/2019
p. Křížovská předložila zastupitelstvu návrh rozpočtových změn do měsíce března 2019 – viz.
příloha.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny do měsíce března 2019 .
Výsledek hlasování:

pro : 8

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/3/2019 bylo schváleno.

5) Individuální žádost o poskytnutí dotace - SMOOT Tábor
Zastupitelstvu obce byla předložena Individuální žádost o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Slapy od Sdružení měst a obcí okresu Tábor. SMOOT sdružuje zejména
finanční prostředky na dofinancování potřeb území okresu Tábor a další činnosti směřující
k uspokojení důležitých potřeb oblasti. SMOOT usiluje též o zajištění dopravní obslužnosti
aglomerace Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. Výše požadované dotace na rok 2019
: 103 128,- Kč. Termín použití dotace : do 31.12.2019. Účel : dofinancování prokazatelné
ztráty z provozu MHD. Žádost o dotaci je podána na základě Stanov SMOOT článku III. odst.
2. Výše celkového rozpočtu na činnost : 52 500 tis. Kč.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Slapy
Sdružení měst a obcí okresu Tábor na rok 2019 v částce 103 128,- Kč.
Výsledek hlasování:

pro : 8

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/4/2019 bylo schváleno.

6) Různé
p. Medvěd Slapy – komunikace na Libějice – rozbitá, výtluky – zatím se provede pouze
oprava, protože se zde bude opravovat kanalizace a části v krajnicích komunikace jsou na
cizích pozemcích.
p. Fuková Slapy – dotaz, zda se bude stavět multifunkční hřiště – zatím ne
dotaz – hlučné akce na hřišti – omezit hlučnost, skončit akce v ohlášenou hodinu, ohlášené
akce uveřejnit na stránkách obce, aby se obyvatelé mohli zařídit.

p. Kotalík Slapy – dotaz na dům bývalé Sempry – nepořádek kolem domu, zřejmě se
předělává na sociální bydlení, zda by bylo možno vyhlásit „bezdoplatkovou zónu“.
OU zatím nemá informace, v domě probíhají pouze opravy, dům je stále veden jako objekt
pro výrobu a skladování. Pokud by pak dům sloužil jako nájemní bydlení a byly s obyvateli
problémy, bude se řešit.

7) Závěr

Starosta ukončil zasedání ve 21,25 hodin

Zapisovatel :

Křížovská Miroslava

Ověřovatelé : Novotná Zdena

Žďárská Jitka

Starosta : Ing. František Přibyl

Slapy, 22.3.2019

