
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulislav 

č. 1/2022 

Datum:             21.3.2022 

Místo:              Zasedací místnost OÚ Sulislav 

Zahájení:  17:00 hodin 

Ukončení:  18:00 hodin 

Jména ověřovatelů:   Jan Míchalec, Josef Solař 
Jméno zapisovatele:     Vladimír Finna  

Jména přítomných ZO:   Milan Strohschneider, Jan Míchalec, Lucie Soukupová, Vladimír 

Finna, Jaroslav Gebert, Josef Solař 
Jména omluvených členů ZO: Jaroslav Schamberger 

Jména neomluvených členů ZO: 

Přítomní občané obce: 0 

 

Průběh jednání: 

Zasedání zastupitelstva obce Sulislav (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17 hodin starostou obce 

Milanem Strohschneiderem (dále jen „předsedající“). Informace (pozvánka) podle § 93 odst. 1 zákona 

o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sulislav zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 

nejméně 7 dní, a to od 11.3. do  21.3.2022 

Předsedající konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Josefa Solaře a Jana Míchalce a zapisovatelem p. 

Vladimíra Finnu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení č. 1/1/2022: 

Zastupitelstvo obce Sulislav určuje ověřovatele zápisu Josefa Solaře a Jana Míchalce. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/1/2022  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. 

  
I. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2021 

II. Závěrečný účet 2021 + účetní závěrka 2021 



III. Zápisy z kontrol provedených kontrolním a finančním výborem 

IV. Výsledek výběrového řízení na Rekonstrukci MVN na p.p.č.1249, k.ú. Sulislav  

V. Dohoda o provedení práce se zastupitelem na r. 2022 

VI. Pořízení telemetrie pro vodojem 

VII. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti 

VIII. Diskuze 

 

Návrh usnesení č. 2/1/2022: 

Zastupitelstvo obce Sulislav schvaluje program zasedání 

 

                                                                                Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/1/2022  bylo schváleno. 

 

Projednání konkrétních bodů programu: 

 

I. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2021 

Dne 22.2.2022 došlo k přezkoumání hospodaření ÚSC Sulislav za rok 2021, které provedl Krajský úřad 

PK. Zastupitelé byli obeznámeni s jeho výsledkem a berou uvedené na vědomí.  Zástupce z KÚ p.  Ing. 

Pavlína Melčová Bočanová vyhotovila zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Sulislav za 

rok 2021, která byla vyvěšena na úřední desce od 28.2. do 28.3.2022. 

 

II. Závěrečný účet 2021 + účetní závěrka 

 

Účetní obce p. Marie Švehlová předložila zastupitelstvu závěrečný účet obce 2021 + účetní závěrku, 

který byl vyvěšen na úřední desce 28.2. a sejmut 28.3.2022. Rozpočet na rok 2022 byl schválen 

zastupitelstvem obce dne 29.11.2021.  Zastupitelstvo obce Sulislav schvaluje Závěrečný účet obce 

Sulislav vč. účetní závěrky za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Příloha 

č. 3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31.12. 2021 

 

Návrh usnesení č. 3/1/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený závěrečný účet a celoroční hospodaření za rok 2021 bez 

výhrad. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/1/2022  bylo schváleno. 

 

 

 



 

III. Zápisy z kontrol provedených kontrolním a finančním výborem 

 Kontrolní a finanční výbor předložil obecnímu zastupitelstvu zápis č. 1/2022  z kontroly 

provedené finančním a kontrolním výborem za období červenec – prosinec 2021.  Všichni 

přítomní s ním byli obeznámeni a berou ho na vědomí.  

 

IV. Výsledek výběrového řízení na Rekonstrukci MVN na p.p.č.1249, k.ú. Sulislav 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení na akci : „Rekonstrukce MVN na 

p.p.č.1249, k.ú. Sulislav“. Vítězem se s nejnižší nabídkovou cenou 3 921 544, 63 Kč,- Kč bez DPH se 

stala SENEA s.r.o., Spálené Poříčí.  

 

Návrh usnesení č. 4/1/2022 

Zastupitelstvo obce Sulislav schvaluje výběr dodavatele na akci: „Rekonstrukce MVN na p.p.č.1249,  

k.ú. Sulislav“ SENEA s.r.o., Spálené Poříčí a uzavření smlouvy o dílo.  

 

                                                                                    Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/1/2022 bylo schváleno 

  

V. Dohoda o provedení práce se zastupitelem na r. 2022 

Z důvodu nutnosti výkonu práce mimo rozsah zastupitele, je nutné uzavřít dohodu o provedení práce 

s p. Josefem Solařem – 10 000 Kč/rok 

 

Návrh usnesení č. 5/1/2022 

Zastupitelstvo obce Sulislav schvaluje uzavření dohody o provedení práce s p. Josefem Solařem /odečty 

vodoměrů, údržba zeleně, údržba veřejného řadu/  ve výši 10 000 Kč/rok. 

 

                                                                                    Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/1/2022 bylo schváleno. 

 

VI. Pořízení telemetrie pro vodojem 

Je nutno osadit nové měřidlo na vodojem v hodnotě do 100 000 Kč. 

Návrh usnesení č. 6/1/2022 

Zastupitelstvo obce Sulislav pořízení nového měřidla na vodojem v hodnotě do 100 000 Kč. 

 

                                                                                    Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 



Usnesení č. 6/1/2022 bylo schváleno 

 

VII. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti 

 

Po předchozím seznámení se situací vedení kabelu přes pozemky č.  959/5 a 959/6 zastupitelstvo 

odsouhlasilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-0019268/SoBSVB/1 č 

Jedná se o uložení kabelu k elektrické přípojce k nové stavební parcele na p.č. 174/1, k.ú. Sulislav 

 

 

Návrh usnesení č. 8/1/2022 

Zastupitelstvo obce Sulislav schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0019268/SoBSVB/1 s ČEZ Distr]buce, a. s. 

 

                                                                                    Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8/1/2022 bylo schváleno. 

VIII. Diskuze 

Bez příspěvků. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka 

2) Prezenční listina 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2021 

4) Závěrečný účet 2021 + účetní závěrka 

 

Zápis byl vyhotoven v Sulislavi dne: 21.3.2022 

 

Zapisovatel  Vladimír Finna         ………………………… 

Ověřovatelé  Jan Míchalec        …………………………  

 Josef Solař                 …………………………  

Starosta  Milan Strohschneider  ………………………… 


