Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slavče,
konaného dne 10. 06. 2022, 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 03.06. 2022 do 10.06. 2022. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), 3 členové se omlouvají, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana ing. Karla Brůhu, paní Mgr. Janu
Dvořákovou, 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 ověřovatele zápisu pana Ing. Karla Brůhu a paní Mgr.
Janu Dvořákovou a zapisovatelem Moniku Dvořákovou.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení ZO č. 17/2022 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 zastupitelstva:
1. Úvod - kontrola usnesení z minulého jednání
2. Schválení účetní závěrky za rok 2021
3. Projednání závěrečného účtu obce, FKSP, MŠ – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2021
4. Plnění rozpočtu obce k 31.05.2022
5. Rozpočtové opatření č. 4,5/2022 schválené RO
6. Návrh na navýšení příspěvku MŠ Slavče
7. Návrh daru pro Český svaz včelařů Trhové Sviny,
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8. Rozpočtové opatření č. 6/2022
9. Schválení počtu členů OZ na volební období 2022 -2026
10. Návrh na změnu č. 3 územního plánu Obec Slavče
11. Různé
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení ZO č. 18/2022 bylo schváleno.
Bod 1 – Kontrola usnesení z minulého jednání
Se zápisem a přijatým usnesením ze dne 10.03.2022 seznámil zastupitelstvo místostarosta
Rudolf Večeřa s konstatováním, že proti zápisu a přijatým usnesením nebyly vzneseny námitky
a zápis byl ověřen určenými ověřovateli.

Bod 2 – Schválení účetní závěrky za rok 2021
Předsedající seznámil zastupitele s postupem schválení účetní závěrky obce Slavče za rok
2021. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje podle § 4 vyhláška č. 220/2013 Sb.
Zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka za rok 2021 (FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku
a ztráty, příloha, plnění příjmů a výdajů rozpočtu 2021 - sestavené k 31.12.2021), dále
inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 18.1.2022. 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 schvaluje účetní závěrku obce Slavče za rok 2021. Schválená účetní
závěrka poskytuje, v rozsahu skutečností posuzovaných podle §4 vyhlášky č.220/2013 Sb, věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Žádné další doplňující
účetní záznamy ani informace si zastupitelstvo nevyžádalo.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení ZO č. 19/2022 bylo schváleno.
Bod 3 – Projednání Závěrečného účtu obce, FKSP, MŠ – zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2021
Předsedající předložil ke schválení návrh Závěrečného účtu obce Slavče za rok 2021, včetně
FKSP, MŠ a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 (viz. příloha). Po
seznámení s dokumentem byli zastupitelé a přítomní občané vyzváni ke sdělení svých
připomínek a návrhů.
K předloženému návrhu nebylo vzneseno žádných připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče souhlasí a schvaluje Závěrečný účet obce Slavče za rok 2021,
včetně FKSP, MŠ a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021a vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení ZO č. 20/2022 bylo schváleno.
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Bod 4 – Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.05. 2022
Předsedkyně finančního výboru Mgr. Jana Dvořáková seznámila zastupitele se zprávou
finančního výboru o plnění rozpočtu ze dne 31.05.2022. 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 bere na vědomí zprávu finančního výboru o plnění rozpočtu k
31.05.2022 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení ZO č. 21/2022 bylo schváleno.
Bod 5 - Rozpočtové opatření č.4,5/2022 schválené RO
Předsedající seznámil zastupitele s
- rozpočtové opatření č. 4/2022, které bylo schváleno RO usnesením č. 9/2022 ze dne
26.04.2022,
- rozpočtové opatření č. 5/2022, které bylo schváleno RO usnesením č. 11/2022 ze dne
24.05.2022.
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:
-

rozpočtovým opatřením č. 4/2022, které bylo schváleno RO usnesením č. 9/2022 ze dne
26.04.2022,
rozpočtovým opatřením č. 5/2022, které bylo schváleno RO usnesením č. 11/2022 ze dne
24.05.2022.

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení ZO č. 22/2022 bylo schváleno.
Bod 6 – Návrh na navýšení příspěvku pro MŠ Slavče
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem na navýšení příspěvku pro MŠ Slavče ve výši
10.400,- 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 navýšení příspěvku pro MŠ Slavče ve výši 10.400,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení ZO č. 23/2022 bylo schváleno.
Bod 7 – Návrh daru pro Český svaz včelařů Trhové Sviny
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem o poskytnutí daru pro Český svaz včelařů, z.s.,
Základní organizace Trhové Sviny ve výši 5.000,- 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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče schvaluje poskytnutí daru pro Český svaz včelařů, z.s. Základní
organizace Trhové Sviny ve výši 5.000,- Kč (dle přílohy).
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení ZO č. 24/2022 bylo schváleno.
Bod 8 – Návrh rozpočtového opatření č. 6/2022
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2022 (viz. příloha). 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 návrh rozpočtového opatření č.6/2022 dle přílohy:
Příjmová část ......................... .......................
Výdajová část.......................... .......................
Financování ....... .................... .......................

125.000,00 Kč
2.255.000,00 Kč
2.130.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení ZO č. 25/2022 bylo schváleno.
Bod 9 – Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Slavče na volební období 2022 2026
Předsedající seznámil zastupitele v souladu s § 67 a § 68 zákona o obcích č.128/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, s návrhem počtu 15 členů zastupitelstva obce Slavče pro volební
období 2022-2026. 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 v souladu s § 67 a § 68 zákona o obcích č.128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, stanovuje počet 15 členů zastupitelstva obce Slavče pro volební období
2022-2026.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení ZO č. 26/2022 bylo schváleno
Bod 10 – Návrh změny č. 3 ÚPD obce Slavče
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem na pořízení změny č.3 ÚPD obce Slavče dle
přílohy. Po seznámení s návrhem byli zastupitelé a poté přítomní občané vyzváni ke sdělení
svých připomínek a návrhů.
K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slavče schvaluje návrh na pořízení změny č.3 ÚPD obce Slavče, kde budou
podány žádosti č. 1 – 18 (dle přílohy) a zároveň pověřuje starostu obce k jednání
s pořizovatelem této změny.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 1 Zdrželi se 1

Usnesení ZO č. 27/2022 bylo schváleno.
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Bod 11- Různé
-

vysvětlení tepelného čerpadla pro KD Slavče,
zhodnocení obecních financí (Vojtová),
čištění kanálů Lniště (Trajer),
kaplička Keblany nedrží kování u dveří (Plchová),

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,54 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina ze dne 10.06.2022,
2) Účetní závěrka – plnění příjmů a výdajů rozpočtu 2021, Inventarizační zpráva k 31.12.2021,
FIN 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha,
3) Návrh závěrečného účtu Obce Slavče, FKSP, MŠ za rok 2021 a zprávu JK-KÚ o přezkoumání
hospodaření za rok 2021,
4) Plnění rozpočtu k 31.05.2022,
5) Rozpočtové opatření:
č. 4/2022, které bylo schváleno RO usnesením č. 9/2022 ze dne 26.04.2022,
č. 5/2022, které bylo schváleno RO usnesením č. 11/2022 ze dne 24.05.2022,
6) Návrh navýšení příspěvku pro MŠ Slavče,
7) Návrh daru pro Český svaz včelařů, z.s. Základní organizace Trhové Sviny,
8) Návrh rozpočtového opatření č. 6/2022,
9) Návrh změny ÚPD č.3 obce Slavče,
10) Různé.
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 06. 2022.
Zapisovatel: Monika Dvořáková

Ověřovatelé: Ing. Karel Brůha

Mgr. Jana Dvořáková

Starostka: Hana Vojtová

……………………

dne 10. 06. 2022

……………………

dne 10. 06. 2022

….………………...

dne 10. 06. 2022

…..……………....
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