Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slavče,
konaného dne 11. 12. 2020, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Slavče (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19,00
starostkou obce Hanou Vojtovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o jeho konání
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Slavče zveřejněna v
souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 03. 12. 2020 do 11. 12. 2020. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 10 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů
zastupitelstva), 5 členů zastupitelstva se omlouvá, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Josefa Tripese a paní Mgr. Ivetu Plchovou,
zapisovatelem určil paní Moniku Dvořákovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče určuje ověřovateli zápisu pana Josefa Tripese a paní Mgr. Ivetu
Plchovou, zapisovatelem Moniku Dvořákovou.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 41 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče schvaluje následující program zasedání:
1. Úvod - kontrola usnesení z minulého jednání
2. Hodnocení rozpočtu k 30. 11. 2020
3. Rozpočtové opatření č. 6,7,8/2020 schválené RO
4. Aktualizace vnitřních směrnic č.3 – Tvorba a použití sociálního fondu
5. Návrh střednědobého výhledu MŠ Slavče na rok 2022 až 2023
6. Návrh příspěvku pro MŠ Slavče na rok 2021
7. Návrh střednědobého výhledu obce na rok 2022 až 2024
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8. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021
9. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
10. Návrh vodného na rok 2021
11. Návrh prodeje části pozemku v k.ú. Keblany č.1158/2
12. Různé
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 42 bylo schváleno.
Bod 1 – Kontrola usnesení z minulého jednání
Se zápisem a přijatým usnesením ze dne 11.09.2020 seznámil zastupitelstvo předsedající
s konstatováním, že proti zápisu a přijatým usnesením nebyly vzneseny námitky a zápis byl ověřen
určenými ověřovateli.

Bod 2 – Hodnocení rozpočtu ke dni 30. 11. 2020
Hodnocení rozpočtu tj. příjmů a výdajů k 30. 11. 2020 přednesla předsedající. Po přednesení
zprávy byli zastupitelé a poté přítomní občané vyzváni ke sdělení svých připomínek a návrhů.
K předloženému návrhu nebylo vzneseno žádných připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce ke dni 30. 11. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 43 bylo schváleno.
Bod 3 - Rozpočtové opatření č. 6,7,8/2020 schválené RO
Předsedající seznámil zastupitele s
- rozpočtovým opatřením č. 6/2020, které bylo schváleno RO usnesením č. 16/2020 ze dne
22.09.2020,
- rozpočtovým opatřením č. 7/2020, které bylo schváleno RO usnesením č. 17/2020 ze dne
06.10.2020,
- rozpočtovým opatřením č. 8/2020, které bylo schváleno RO usnesením č. 19/2020 ze dne
18.11.2020.
Po seznámení s dokumenty byli zastupitelé a poté přítomní občané vyzváni ke sdělení svých
připomínek a návrhů.
K předloženému návrhu nebylo vzneseno žádných připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče bere na vědomí:
-

rozpočtové opatření č. 6/2020, které bylo schváleno RO usnesením č. 16/2020 ze dne
22.09.2020,
rozpočtové opatření č. 7/2020, které bylo schváleno RO usnesením č. 17/2020 ze dne
06.10.2020,
rozpočtové opatření č. 8/2020, které bylo schváleno RO usnesením č. 19/2020 ze dne
18.11.2020.
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Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 44 bylo schváleno.
Bod 4 – Aktualizace vnitřních směrnice č.3 - Tvorba a použití sociálního fondu
Předsedající seznámil zastupitele se změnami Vnitřní směrnice č.3 - Tvorba a použití sociálního
fondu obce Slavče dle přílohy. Po seznámení s dokumentem byli zastupitelé a poté přítomní
občané vyzváni ke sdělení svých připomínek a návrhů.
K předloženému návrhu nebylo vzneseno žádných připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče schvaluje změnu Vnitřní směrnice č.3 – Tvorba a použití sociálního
fondu obce Slavče takto:
Použití sociálního fondu, odst. 2 – hodnota stravenky se od 01.01.2021 zvyšuje z 80,- Kč na 100,Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 45 bylo schváleno.

Bod 5 – Návrh střednědobého výhledu MŠ Slavče na období 2022 - 2023
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem střednědobého výhledu MŠ Slavče na období 2022 –
2023 (dle přílohy). Po seznámení s návrhem byli zastupitelé a poté přítomní občané vyzváni ke
sdělení svých připomínek a návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče schvaluje návrh střednědobého výhledu MŠ Slavče na období 2022 –
2023 (dle přílohy).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 46 bylo schváleno.
Bod 6– Návrh na příspěvek pro MŠ Slavče
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem příspěvku na rok 2021 pro MŠ Slavče ve výši
400.000,- Kč. Po seznámení s dokumentem byli zastupitelé a poté přítomní občané vyzváni ke
sdělení svých připomínek a návrhů.
K předloženému návrhu nebylo vzneseno žádných připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče schvaluje příspěvek na rok 2021 pro MŠ Slavče ve výši 400.000,- Kč
dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 47 bylo schváleno.
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Bod 7 – Návrh střednědobého výhledu obce na období 2022 - 2024
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem střednědobého výhledu obce na období 2022 – 2024
(dle přílohy). Po seznámení s návrhem byli zastupitelé a poté přítomní občané vyzváni ke sdělení
svých připomínek a návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče schvaluje návrh střednědobého výhledu obce na období 2022 – 2024
(dle přílohy).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 48 bylo schváleno.

Bod 8 – Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu sociálního fondu na rok 2021 ve výši
45.000,- Kč dle přílohy. Po seznámení s dokumentem byli zastupitelé a poté přítomní občané
vyzváni ke sdělení svých připomínek a návrhů.
K předloženému návrhu nebylo vzneseno žádných připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče schvaluje sociální fond na rok 2021 ve výši 45.000,- Kč dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 49 bylo schváleno.

Bod 9 – Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2021 dle přílohy:
Příjmová část ............................... 13.510.000,- Kč
Výdajová část .............................. 13.510.000,- Kč.
Po seznámení s dokumentem byli zastupitelé a poté přítomní občané vyzváni ke sdělení svých
připomínek a návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče schvaluje návrh rozpočtu obce Slavče na rok 2021 jako vyrovnaný:
Příjmová část .............................. 13.510.000,- Kč
Výdajová část .............................. 13.510.000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 50 bylo schváleno.
Bod 10 – Návrh vodného na rok 2021
Předsedající seznámil zastupitele s cenovou kalkulací provozovatele obecního vodovodu na rok
2021. Po seznámení s dokumentem byli zastupitelé a poté přítomní občané vyzváni ke sdělení
svých připomínek a návrhů.
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K předloženému návrhu nebylo vzneseno žádných připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče schvaluje cenu vodného na rok 2021 takto:
-

pevná složka u vodoměrů do velikosti 2,5 – 234,- Kč
6 - 1 327,- Kč

- vodné pro všechny odběratele Obce Slavče ve výši 21,- Kč
- vodné pro obec Čížkrajíce ve výši 28,38 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 51 bylo schváleno.
Bod 11 – Návrh prodeje části pozemku v k.ú. Keblany č. 1158/2
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem prodeje části obecního pozemku č. 1158/2 v k.ú.
Keblany o předpokládané výměře 100 m2 (dle přílohy), za cenu 100,- Kč/m2 pro kupující paní
Veroniku Pavlovou z Keblan.
Po seznámení s dokumentem byli zastupitelé a poté přítomní občané vyzváni ke sdělení svých
připomínek a návrhů.
K předloženému návrhu nebylo vzneseno žádných připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče schvaluje prodej části obecního pozemku č. 1158/2 v k.ú. Keblany o
předpokládané výměře 100 m2 (dle přílohy), za cenu 100,- Kč/m2 pro kupující paní Veroniku
Pavlovou z Keblan. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Slavče k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 52 bylo schváleno.
Bod 12 - Různé:
-

zajištění konzultace s firmou Čevak k výpočtu vodného (Brůha).

K projednávaným příspěvkům nebylo navrženo ani přijato žádné usnesení.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,40 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina ze dne 11.12.2020,
2) Plnění rozpočtu ke dni 30.11.2020 - příjmy a výdaje,
3) Rozpočtové opatření:
č. 6/2020, které bylo schváleno RO usnesením č. 16/2020 ze dne 22.09.2020,
č. 7/2020, které bylo schváleno RO usnesením č. 17/2020 ze dne 06.10.2020,
č. 8/2020, které bylo schváleno RO usnesením č. 19/2020 ze dne 18.11.2020,
4) Aktualizace vnitřních směrnice č.3 - Tvorba a použití sociálního fondu,
5) Návrh střednědobého výhledu MŠ Slavče na období 2022-2023,
6) Návrh příspěvku MŠ Slavče na rok 2021,
7) Návrh střednědobého výhledu obce na období 2022-2024,
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8) Návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok 2021,
9) Návrh rozpočtu obce na rok 2021,
10) Návrh cenové kalkulace od provozovatele na vodné 2021,
11) Návrh prodeje části pozemku v k.ú. Keblany č. 1158/2,

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 12. 2020.

Zapisovatel:

Monika Dvořáková

Ověřovatelé: Josef Tripes

Starostka:

.…………………

dne 11. 12. 2020

.…….……………

Mgr. Iveta Plchová

dne 11. 12. 2020

.…….……………

Hana Vojtová

dne 11. 12. 2020

.…….……………
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