Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Slapy 21/2020 – 12.3.2020

Den a místo zasedání: 12.3.2020 v zasedací místnosti OU Slapy, Slapy č.p. 33
Zasedání zahájeno:

19,00

Přítomni :
Ing. Přibyl, Ing. Vacek, p. Vostoupalová. p. Novotná, p. Kleiner,p. Sedláček, p.
Říha, p. Žďárská, p. Křížovská
Program : 1) Zahájení
2) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů
3) Setkání rodáků 6.6.2020
4) Souhlas s užíváním pozemku obce- Jednota OD
5) Usnesení vlády ČR – přijetí krizového opatření
6) Návrh rozpočtových změn – březen 2020
7) Závěr

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Přibyl. Přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno 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.
Výsledek hlasování:

pro : 9

proti : 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení :
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. 21/1/2020 bylo schváleno.

3) Setkání rodáků 6. 6. 2020
Setkání rodáků obce Slapy a Hnojná Lhotka je naplánováno na sobotu 6.6.2020. Je přislíbeno
vystoupení blaťáckého souboru z Vlastiboře, večer kapely Božejáci. Jsou připraveny dárky pro
rodáky a doprovodný program. Jelikož ale vláda ČR vyhlásila pro území České republiky
nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru,
přípravy se zatím pozdrží a bude se postupovat podle toho, jak se situace bude vyvíjet.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

4) Souhlas s dočasným užíváním pozemku obce- Jednota OD
Jednota OD Tábor požádala o souhlas s dočasným užíváním obecního pozemku před
Jednotou, aby byl zajištěn nepřetržitý přístup a příjezd k objektu čp. 66 po celou dobu
rekonstrukce silnice 137/II Slapy.
Výsledek hlasování:

pro : 9

proti : 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje dočasné užívání obecního pozemku před Jednotou, aby byl
zajištěn nepřetržitý přístup a příjezd k objektu čp. 66 po celou dobu rekonstrukce silnice
137/II Slapy.

Usnesení č. 21/2/2020 bylo schváleno.

5) Usnesení vlády ČR – přijetí krizového opatření
Vláda ČR vyhlásila 12.3.2020 pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. S účinností od 13.3.2020 od 6,00 hod se
zakazují divadelní, hudební,filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
výstavy,slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak
veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30osob, a to až do odvolání tohoto
mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce
ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na
základě zákona, a na pohřby.
Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v čase mezi 20,00 a 6,00 v provozovnách stravovacích
služeb.
S účinností od 13.3.2020 od 6,00 hodin činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných

v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.
S účinností od 13.3.2020 od 6,00 hod se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách
poskytovatelů některých služeb-posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny,
welness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

4) Návrh rozpočtových změn 3/2020
p. Křížovská předložila zastupitelstvu obce rozpočtové změny do měsíce března 2020 – viz.
příloha.
Výsledek hlasování:

pro : 9

proti : 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny do měsíce března 2020 – viz. příloha.

Usnesení č. 21/2/2020 bylo schváleno.

6) Závěr

Starosta ukončil zasedání ve 21,00 hodin

Zapisovatel :

Křížovská Miroslava

Ověřovatelé : Novotná Zdena

Vostoupalová Olga

Starosta : Ing. František Přibyl

Slapy, 19.3.2020

