
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulislav 

č. 2/2022 

Datum:             6.6.2022 

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 30.5. do  6.6.2022 

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. 1/2/2022: 

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

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/2/2022  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. Územní plán Sulislav – změna č. 1 

II. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v obci Sulislav 

 

III. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Sulislav 

IV. Přijetí dotací 

V. Diskuze 

 

Návrh usnesení č. 2/2/2022: 

Zastupitelstvo obce Sulislav schvaluje program zasedání 

 

                                                                                Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/2/2022  bylo schváleno. 

 

Projednání konkrétních bodů programu: 

 

I. Územní plán Sulislav – změna č. 1 

Starosta předložil zastupitelstvu změnu č. 1 územního plánu Sulislav. 

 

 Návrh usnesení č. 3/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu č. 1 územního plánu Sulislav 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/2/2022  bylo schváleno. 

 

II. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v obci Sulislav 

 

Povinností obcí je mít zpracovaný Plán financování a obnovy vodovodu a kanalizace. Proto zadal 

starosta zpracovat tento plán Ing. Václavu Říhovi.  

S Plánem financování obnovy vodovodu a kanalizace v obci Sulislav pro období 2022-2031 bylo 

zastupitelstvo seznámeno.  

 

Návrh usnesení č. 4/2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v obci 

Sulislav pro období 2022-2031. 

. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/2/2022  bylo schváleno. 

 

 

III. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Sulislav 

Zastupitelstvo obce stanovilo, že pro nadcházející volební období 2022-2026 bude voleno  



7 členů zastupitelstva. 

 

Návrh usnesení č. 5/2/2022 

Zastupitelstvo obce Sulislav schvaluje v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ve dnech 23. – 24.9. 2022 bude do výše uvedeného 

zastupitelstva obce Sulislav voleno celkem 7 členů zastupitelstva. 

 

 

                                                                                    Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/2/2022 bylo schváleno 

 
 

IV. Přijetí dotace na odtěžení sedimentu z rybníku „Nebesák“ 

Starosta seznámil zastupitele s čerpáním dotace na odtěžení sedimentu z rybníku „Nebesáku“  

v rámci akce: „Rekonstrukce MVN na p.p.č. 1249, k.ú. Sulislav“ Dotace bude přijata 

z Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje z dotačního titulu PSOV PK 2022 - Projekty 

obcí ve výši 420 000 Kč. 

   

Návrh usnesení č. 6/2/2022 

Zastupitelstvo obce Sulislav schvaluje přijetí dotace na  odtěžení sedimentu v rámci akce 

„Rekonstrukce MVN na p.p.č. 1249, k.ú. Sulislav“ Dotace bude přijata z Plzeňského kraje, 

odbor regionálního rozvoje z dotačního titulu PSOV PK 2022 - Projekty obcí ve výši 420 000 

Kč. 

 

                                                                                    Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/2/2022 bylo schváleno. 

 

V. Přijetí dotace z MZe na akci:  Rekonstrukce MVN na č. p. 1249, k. ú. Sulislav 

Starosta seznámil zastupitele s čerpáním dotace na rekonstrukci rybníku „Nebesáku“ v rámci 

akce: „Rekonstrukce MVN na p.p.č. 1249, k.ú. Sulislav“ Dotace bude přijata z Ministerstva 

zemědělství ČR v rámci programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých 

vodních nádržích – 2. etapa ve výši 2 000 000 Kč. 

 



Návrh usnesení č. 7/2/2022 

Zastupitelstvo obce Sulislav schvaluje přijetí dotace „Rekonstrukce MVN na p.p.č. 1249, k.ú. 

Sulislav“ Dotace bude přijata z Ministerstva zemědělství ČR v rámci programu Podpora 

opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa ve výši 2 000 000 

Kč. 

 

                                                                                    Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 7/2/2022 bylo schváleno. 

VI. Diskuze 

Bez příspěvků. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka 

2) Prezenční listina 

 

 

Zápis byl vyhotoven v Sulislavi dne: 6.6.2022 

 

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

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

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

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


