
Obec Slapy
Zastupitelstvo obce Slapy

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy,
konaného dne 21.12.2018, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech 

Zahájení v 19, 00 hod

Přítomni: Ing. František Neužil, JUDr. Miloslav Janda, Jiří Pešek, Jiří Sušanka, Ing. Tomáš
Rosenberg, František Vosmík, Ing. Hana Hušbauerová, Jitka Sluková, Ing. Antonín Buriánek,
Jana Dušková, František Domes
 
Nepřítomen: 

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 12.12.2018 do 21.12.2018 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  Ing.  Tomáše  Rosenberga, Františka  Vosmíka  a
zapisovatelem JUDr. Miloslava Jandu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Slapy  schvaluje  volbu  ověřovatele  zápisu  Ing.  Tomáše  Rosenberga,
Františka Vosmíka a zapisovatele JUDr. Miloslava Jandu. 

Výsledek hlasování:   Pro 11  Proti 0 Zdrželi se 0

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

2. Schválení programu:

1. Rozpočet obec na rok 2019
2. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Slapy
3. Rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Slapy
4 Vyhláška č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění a odstraňování odpadů



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

5. Rozpočtové opatření č. 6/2018
6. Vypracování návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Slapy 

Výsledek hlasování:   Pro 11  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení zastupitelstva o programu zasedání bylo schváleno. (usnesení č. 2) 

3. Rozpočet obce na rok 2019
Rozpočet na rok 2019 byl vyvěšen v souladu se zákonem o obcích (příloha č. 1). 
Návrh rozpočtu - vyrovnaný rozpočet ve výši příjmů a výdajů 14.000.000,-Kč. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2019 ve výši příjmů 14.000.000,- Kč a ve
výši výdajů 14.000.000,- Kč. Rozpočet je schválen na paragrafy.

Výsledek hlasování:   Pro 11  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení o rozpočtu na rok 2019 bylo schváleno (usnesení č. 3.)

4.  Střednědobý  výhled  rozpočtu  příspěvkové  organizace  Základní  škola  a  Mateřská
škola Slapy

Zastupitelstvo  projednalo  Střednědobý  výhled  rozpočtu  příspěvkové  organizace  Základní
škola a Mateřská škola Slapy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Slapy na rok 2020 - 2021

Výsledek hlasování:   Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení o Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Slapy bylo schváleno (usnesení č.4).

5. Rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Slapy
Rozpočet na rok 2019 byl vyvěšen v souladu se zákonem o obcích (příloha č. 2). 

Návrh  rozpočtu  -  vyrovnaný  rozpočet  ve  výši  příjmů  10.500.000,-  Kč  a  ve  výši  výdajů
10.500.000,- Kč. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2019 ve výši příjmů 10.500.000,- Kč a ve
výši výdajů 10.500.000,- Kč. 

Výsledek hlasování:   Pro 11  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení o rozpočtu na rok 2019 bylo schváleno (usnesení č. 5.)



6. Vyhláška č.1/2018  o  místním poplatku za  provoz  systému shromažďování,  sběru,
přepravy, třídění a odstraňování odpadů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy schvaluje vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadů 

Výsledek hlasování:   Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení o vyhlášce č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění a odstraňování odpadů bylo schváleno (usnesení č.6).

7. Rozpočtové opatření č.6/2018
Rozpočtové opatření ve znění návrhu rozpočtového opatření č.6/2018 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Slapy  schvaluje  rozpočtové  opatření  č.  6/2018  ve  znění  návrhu
rozpočtového  opatření  č.  6  a  pověřuje  starostu  obce,  aby v případě  nečekaných  příjmů  a
výdajů schválil rozpočtové opatření č. 7 k 31.12.2018
 
Výsledek hlasování:   Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení  o  rozpočtovém  opatření  č.6/2018  a  pověření  starosty  obce,  aby  v případě
nečekaných příjmů a výdajů schválil rozpočtové opatření č. 7 k 31.12.2018 bylo schváleno
(usnesení č. 7). 

8. Vypracování návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Slapy
Návrh usnesení
Zastupitelstvo  obce  Slapy  ukládá  finančnímu  výboru  vypracování  návrhu  střednědobého
výhledu rozpočtu obce Slapy

Výsledek hlasování:   Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení o vypracování návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Slapy bylo schváleno 

Různé:

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 21.12. 2018

Zapisovatel: JUDr. Miloslav Janda

Ověřovatelé:     Ing. Tomáš Rosenberg, František Vosmík 

Starosta:     Ing. František Neužil

Místostarosta: JUDr. Miloslav Janda
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