Obec Sloveč
Zastupitelstvo obce Sloveč
ZÁPIS
z 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sloveč
konaného dne 5. května 2022 od 19:00 hodin ve Slovečské hospodě
 Přítomní členové ZO: Luděk Brzák, Kateřina Doušová, Vendula Dvořáková,
Miroslava Hartmanová, Viktor Rodywirja, MVDr. František Rulík, Jiří
Spejchal
1. Zahájení
- Zasedání v 19:00 hodin zahájil a všechny přítomné přivítal starosta Viktor
Rodywirja. Prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno. Dále
starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce a prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Sdělil
přítomným, že byl zápis z minulého zasedání řádně ověřen.
2. Stanovení ověřovatelů zápisu
- Starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Vendulu Dvořákovou a p.
Miroslavu Hartmanovou, jiný návrh nebyl podán:
Hlasování č. 1 (přítomno 7 členů ZO): pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 259/30/2022:
- Zastupitelstvo obce Sloveč schvaluje ověřovatele zápisu p. Vendulu
Dvořákovou a p. Miroslavu Hartmanovou.
3. Schválení programu
- Starosta vyzval zastupitele k doplnění programu. Nikdo z přítomných
zastupitelů neměl návrh na doplnění programu. Starosta doplnil program
o bod 9.1 – Vydání Územního plánu Sloveč formou opatření obecné
povahy.
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Hlasování č. 2 (přítomno 7 členů ZO): pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 260/30/2022:
- Zastupitelstvo obce Sloveč schvaluje program 30. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Sloveč.
4. Závěrečný účet obce Sloveč za rok 2021
- Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh Závěrečného účtu obce
Sloveč za rok 2021. Veškeré materiály týkající se Závěrečného účtu obce
Sloveč za rok 2021 a jeho nedílné součásti Výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2021 byly řádně vyvěšeny na úřední desce obce po
dobu 15-ti dnů. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovníky
Krajského úřadu Středočeského kraje, při přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování č. 3 (přítomno 7 členů ZO): pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 261/30/2022:
- Zastupitelstvo obce Sloveč schvaluje Závěrečný účet obce Sloveč za rok
2021 bez výhrad.
5. Grantová výzva obce Sloveč na rok 2022
- Starosta předložil zastupitelstvu obce doručené žádosti o grant z rozpočtu
obce Sloveč na rok 2022. Všechny žádosti o grant z rozpočtu obce byly
schváleny v požadované výši kromě žádosti Českého svazu chovatelů z.o.
Sloveč, která bude znovu posouzena.
Hlasování č. 4 (přítomno 7 členů ZO): pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 262/30/2022:
- Zastupitelstvo obce Sloveč schvaluje rozdělení finančních prostředků
vyčleněných na grant ve výši 350000 Kč takto:
TJ Sokol Sloveč – příspěvek ve výši 150000 Kč
SH ČMS – SDH Sloveč – příspěvek ve výši 50000 Kč
MS Sloveč sloučená – příspěvek ve výši 5000 Kč
Český rybářský svaz, MO Sloveč – příspěvek ve výši 5000 Kč
Rybářský spolek Střihov – příspěvek ve výši 5000 Kč
Český svaz včelařů, z.o. Městec Králové – příspěvek ve výši 4000 Kč.
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Zároveň zastupitelstvo obce Sloveč bere na vědomí žádost o dotaci
Českého svazu chovatelů, z.o. Sloveč.
6. Záměr prodeje obecního pozemku
- Zastupitelstvo obce projednalo zveřejnění záměru Obce Sloveč prodat
pozemek z majetku obce.
Hlasování č. 5 (přítomno 7 členů ZO): pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 263/30/2022:
- Zastupitelstvo obce Sloveč schvaluje zveřejnění záměru Obce Sloveč
prodat pozemek z majetku obce.
7. Rozpočtové opatření č. 2/2022
- Starosta předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 2/2022,
úpravou rozpočtu byla pověřena účetní obce.
Hlasování č. 6 (přítomno 7 členů ZO): pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 264/30/2022:
- Zastupitelstvo obce Sloveč bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 2/2022.
8. Rozpočtové opatření č. 3/2022
- Byly provedeny změny rozpočtu, navýšení příjmových a výdajových účtů,
rozpočtové opatření č. 3/2022.
Hlasování č. 7 (přítomno 7 členů ZO): pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 265/30/2022:
- Zastupitelstvo obce Sloveč schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2022.
9. Informace starosty
- Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí.
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9.1 Vydání Územního plánu Sloveč formou opatření obecné povahy
- Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání vydání Územního
plánu Sloveč formou opatření obecné povahy.
Hlasování č. 8 (přítomno 7 členů ZO): pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 266/30/2022:
- Zastupitelstvo obce Sloveč schvaluje vydání Územního plánu Sloveč
formou opatření obecné povahy.
10. Diskuze
dotaz – je velký problém se zákazníky zahradnictví ve Slovči, týká se
špatného parkování, jak se toto bude řešit?
p. starosta – pro všechny účastníky silničního provozu platí pravidla,
kterými by se měli řídit, tento problém by měla řešit Policie
dotaz – co brání převést chovatelskou chatu ve Slovči pod obec?
starosta – toto bylo již v minulosti několikrát řešeno, nedošlo ke shodě
dotaz – spolek chovatelů obdržel v loňském roce dotaci od obce ve výši
45000 Kč na opravu traktoru a ten posléze prodal, je stanovena nějaká
doba udržitelnosti, aby k tomuto nemohlo dojít, budou vracet příspěvek?
p. starosta – ve vnitřní směrnici obce Pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu obce není doba udržitelnosti definována, příspěvek spolek
obdržel v roce 2021, dle dostupných informací byl majetek prodán v roce
2022
dotaz – má obec v plánu obnovení kaštanové aleje ve Slovči?
starosta – kaštanová alej je obcí udržována, není důvod řešit věc
radikálně, je možná výsadba podél komunikace v prostoru u hřbitova
dotaz – jaký byl důvod pokácení borovice u čp. 21 ve Slovči?
p. starosta – obec obdržela žádost občana o pokácení z důvodu nebezpečí
ohrožení a pádu, borovice byla pokácena na základě posouzení stavu
komisí životního prostředí a jejím souhlasem s pokácením
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7. Závěr
- Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zakončil zasedání
v 19:45 hodin.

Zapsala: Edita Janková
……………………………………………
Viktor Rodywirja
starosta

Ověřili: Vendula Dvořáková
Miroslava Hartmanová

..…………………………
………..…………………
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