Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Slapy 20/2020 – 13.2.2020

Den a místo zasedání: 13.2.2020 v zasedací místnosti OU Slapy, Slapy č.p. 33
Zasedání zahájeno:

19,00

Přítomni :
Ing. Přibyl, p. Vostoupalová. p. Novotná, p. Kleiner,p. Sedláček, p. Říha,
p. Žďárská, p. Křížovská
Omluveni : Ing. Vacek

Program : 1) Zahájení
2) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů
3) Informace z jednání s SUS České Budějovice
4) Návrh rozpočtových změn 2/2020 - v kompetenci starosty obce
5) Masopust 2020
6) Vzdání se funkce ředitelky ZŠ MŠ Slapy
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. Olgu Vostoupalovou.
Výsledek hlasování:
Návrh usnesení :

pro : 8

proti : 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce Slapy schvaluje řídit se při jednání navrženým programem a schvaluje
jako zapisovatelku p. Miroslavu Křížovskou. Jako ověřovatele zápisu schvaluje p. Zdeňku
Novotnou a p. Olgu Vostoupalovou.

Usnesení č. 20/1/2020 bylo schváleno.

3) Informace z jednání s SUS České Budějovice
Starosta a místostarosta obce se zúčastnili na jednání s firmou Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Jednalo se o stavbu „Modernizace silnice II/137
Slapy průtah“, na pozemcích p.č. 21/1, 29/1, 227/4, 227/13, 583/1, 583/3, 583/4, 583/7,
588/1, 597/3 v kú. Slapy u Tábora. SUS podala žádost o společné územní a stavební řízení.
Jelikož by se ale tato stavba realizovala na pozemcích kraje i obce, žádal starosta o vymezení
nákladů pro naši obec. SUS poté vzala svou žádost zpět a správní orgán dne 15.1.2020 řízení
zastavil.
Modernizace silnice II/137 Slapy, průtah se uskuteční pouze na pozemcích kraje – 583/7 a
588/1 v kú. Slapy u Tábora. Dnem podání žádosti (4.2.2020) bylo zahájeno společné územní a
stavební řízení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

4) Návrh rozpočtových změn 2/2020
p. Křížovská předložila zastupitelstvu obce rozpočtové změny do měsíce února 2020 – viz.
příloha, které schválil starosta obce ve své kompetenci.
Jedná se o finanční dar 20 000,- Kč pro p. Marii Dořičákovou, která se dostala do svízelné
životní situace. Dar byl vyplacen v hotovosti.

Zastupitelstvo obce změny bere na vědomí

5) Masopust 2020
Masopust se uskuteční 22.2.2020, dětský karneval 23.2.2020 v obecní restauraci.
Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit : hudbu – Country mix ….. 8 500,- Kč, věcný dar do
tomboly do 4000,- podle paragonů, fotky + CD 1500,- Kč.
Na dětský karneval odměny dětem a materiál do celkové částky 2000,- Kč podle paragonů.
Výsledek hlasování:

pro : 8

proti : 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit na Masopust 2020 :
hudbu – Country mix 8 500,- Kč, věcný dar do tomboly do 4000,-Kč podle paragonů, fotky
+ CD 1500,- Kč.
Na dětský karneval odměny dětem a materiál do celkové částky 2000,- Kč podle
paragonů.
Usnesení č. 20/2/2020 bylo schváleno.

6) Vzdání se funkce ředitelky ZŠ MŠ Slapy
10. 2. 2020 doručila současná ředitelka školy Mgr. Soňa Růžičková dopis, ve kterém se vzdává
funkce ředitelky ZŠ a MŠ Slapy.
Zastupitelstvo obce změny bere na vědomí

6) Závěr

Starosta ukončil zasedání ve 21,15 hodin

Zapisovatel :

Křížovská Miroslava

Ověřovatelé : Novotná Zdena

Vostoupalová Olga

Starosta : Ing. František Přibyl

Slapy, 21.2.2020

