
Obec Slapy
Zastupitelstvo obce Slapy

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy,
konaného dne 16.05.2018, od 19,30 hodin na obecním úřadu ve Slapech 

Zahájení v 19, 30 hod

Přítomni: Ing.  František  Neužil,  JUDr.  Miloslav  Janda,  Pavel  Hynek,  Jiří  Sušanka,  Ivan
Kotrč, Ing. Tomáš Rosenberg, Hanka Kubíčková, 
 
Nepřítomen: Ing. Jana Lutonská, Jiří Pešek, Ing. Antonín Buriánek, František Vosmík,

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Slapy
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 07.05.2018 do 16.05.2018 a
současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Starosta konstatoval, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a je přítomna
nadpoloviční většina zastupitelstva obce Slapy.

1.Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta navrhl za ověřovatele  zápisu  Ivana Kotrče a Tomáše Rosenberga a zapisovatelem
JUDr. Miloslava Jandu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Slapy  schvaluje  volbu  ověřovatele  zápisu  Ivana  Kotrče,  Tomáše
Rosenberga a zapisovatele JUDr. Miloslava Jandu. 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení zastupitelstva o volbě ověřovatelů a zapisovatele bylo schváleno. (usnesení č. 1) 

2. Schválení programu:

1. Výjimky ze stavební uzávěry
2. Nákup česlí na ČOV Slapy 

Předsedající  seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací  zveřejněnou na
úřední desce a navrhl doplnění o tyto body:

3. Rozpočtové opatření č.3/2018
4. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na příští volební období
5. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti v podobě práva zřizovat a provozovat
soustavu,  přetínat pozemek vodiči a umisťovat  v něm vedení na pozemku p.č.  631/2 k.ú.
Slapy nad Vltavou pro firmu ČEZ Distribuce, a.s



Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení zastupitelstva o programu zasedání bylo schváleno. (usnesení č. 2) 

3.1. Stavebník Monika Dvořáková a Miroslav Hofrichter, přístavba rodinného domu čp. 18 na
pozemcích p.č. 44/1 a st. 60 k.ú. Slapy nad Vltavou dle projektu Atelier Hestia z dubna 2018.

Zastupitelstvo  obce  Slapy  projednalo  žádost  stavebníka  o  povolení  výjimky  ze  stavební
uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona.

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo souhlasí s povolením výjimky ze stavební uzávěry dle § 99
odst. 3 stavebního zákona na přístavbu rodinného domu čp.18 na pozemcích p.č. 44/1 a st. 60
k.ú. Slapy nad Vltavou dle projektu Atelier Hestia z dubna 2018, protože povolení výjimky
neohrožuje sledovaný účel.   

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0   

Usnesení o výjimce ze stavební uzávěry bylo schváleno (usnesení č. 3.1.)

3.2. Stavebník Altstaedter Investments a.s., přístavba rodinného domu čp. 92 na pozemcích
p.č. 151/16 a st. 150 k.ú. Slapy nad Vltavou dle projektu ing. Zdeňka Čejky z dubna 2018.

Zastupitelstvo  obce  Slapy  projednalo  žádost  stavebníka  o  povolení  výjimky  ze  stavební
uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona.

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo souhlasí s povolením výjimky ze stavební uzávěry dle § 99
odst. 3 stavebního zákona na přístavbu rodinného domu čp. 92 na pozemcích p.č. 151/16 a st.
150 k.ú. Slapy nad Vltavou dle projektu ing. Zdeňka Čejky z dubna 2018, protože povolení
výjimky neohrožuje sledovaný účel.   

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0   

Usnesení o výjimce ze stavební uzávěry bylo schváleno (usnesení č. 3.2.)

3.3. Stavebník Ing. Tomáš Rosenberg, přístavba rodinného domu čp. 248 na pozemcích p.č.
790/10 k.ú. Přestavlky u Slap a st. 184 k.ú. Přestavlky u Slap dle projektu Ing. Petra Dvořáka
z dubna 2018.

Zastupitelstvo  obce  Slapy  projednalo  žádost  stavebníka  o  povolení  výjimky  ze  stavební
uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona.

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo souhlasí s povolením výjimky ze stavební uzávěry dle § 99
odst. 3 stavebního zákona na přístavbu rodinného domu čp. 248 na pozemcích p.č. 790 a st.
184 k.ú. Přestavlky u Slap dle projektu ing. Petra Dvořáka z dubna 2018, protože povolení
výjimky neohrožuje sledovaný účel.   

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1  / Rosenberg/  

Usnesení o výjimce ze stavební uzávěry bylo schváleno (usnesení č. 3.3.)



4. Nákup česlí na ČOV Slapy
Na základě poptávkového řízení byly předloženy tři nabídky. Firma Ekoplast Telč s.r.o.  za
cenu  489.805,- Kč bez DPH, firma IN EKO team. s.r.o. za cenu 423.150,- Kč bez DPH a
firma Aquabox s.r.o. za 476.182,- Kč bez DPH. Komise ve složení T. Rosenberg, I. Kotrč, F.
Neužil,  vybrala cenově nejvýhodnější  a technicky nejvhodnější  nabídku na kolmé prutové
česle od firmy IN EKO team s.r.o. za cenu 423.150,- Kč bez DPH

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na dodávku kolmých prutových česlí od firmy IN
EKO team s.r.o. za cenu 423.150,- Kč bez DPH

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

5. Rozpočtové opatření č.3/2018
Rozpočtové opatření ve znění návrhu rozpočtového opatření č.3/2018 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Slapy  schvaluje  rozpočtové  opatření  č.  3/2018  ve  znění  návrhu
rozpočtového opatření č. 3
 
Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení o rozpočtovém opatření č.3/2018 bylo schváleno (usnesení č. 5). 

6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na příští volební období

Zastupitelstvo obce Slapy projednalo možnost změnit počet členů zastupitelstva a navrhuje
zachovat stávajících 11 členů.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo stanovuje, že počet členů zastupitelstva obce na příští volební
období bude jedenáct.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0   

Usnesení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce na příští volební období bylo schváleno 
(usnesení č. 6.)

7.  Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  v podobě  práva  zřizovat  a
provozovat soustavu, přetínat pozemek vodiči a umisťovat v něm vedení na pozemku
p.č. 631/2 k.ú. Slapy nad Vltavou pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. 

Předmětem věcného břemen je právo zřizovat a provozovat soustavu, přetínat pozemek vodiči
a umisťovat v něm vedení na pozemku p.č.  631/2 k.ú. Slapy nad Vltavou pro firmu ČEZ
Distribuce, a.s. za cenu 8 600,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti v podobě práva
zřizovat  a  provozovat  soustavu,  přetínat  pozemek  vodiči  a  umisťovat  v něm  vedení  na
pozemku p.č. 631/2 k.ú. Slapy nad Vltavou pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. za cenu 6 800,- Kč.



Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení o zřízení věcného břemene bylo schváleno (usnesení č. 7).

Různé: Zastupitelstvo obce nebude zveřejňovat záměr prodeje části pozemku p.č. 847/8 k.ú.
Přestavlky u Slapy panu Stuchlíkovi. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 16.05. 2018

Zapisovatel: JUDr. Miloslav Janda

Ověřovatelé:     Ivan Kotrč, Ing. Tomáš Rosenberg

Starosta:     Ing. František Neužil

Místostarosta: JUDr. Miloslav Janda
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