
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulislav 

č. 3/2021 

Datum:             20.9.2021 

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, Jaroslav Schamberger 
Jména omluvených členů ZO:  

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 13.9. do 20.9.2021  

Předsedající konstatoval, že je přítomno 7 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 ověřovatele zápisu p. Josefa Solaře a Jana Míchalce a zapisovatelem p. 

Vladimíra Finnu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení č. 1/3/2021: 

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

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/3/2021  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. Zápis z kontrol provedených finančním a kontrolním výborem 

II. Změna ÚP Sulislav č. 1 



III. Prodej pozemků 

IV. Směna pozemků 

V. Odměna – údržba veřejného vodovodu a ČOV 

VI. Diskuze 

 

Návrh usnesení č. 2/3/2021: 

Zastupitelstvo obce Sulislav schvaluje program zasedání 

 

                                                                                Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/3/2021  bylo schváleno. 

 

Projednání konkrétních bodů programu: 

 

I. Zápis z kontrol provedených finančním a kontrolním výborem 

 

Kontrolní a finanční výbor předložil obecnímu zastupitelstvu zápis č. 1/2021 z kontroly 

provedené finančním a kontrolním výborem za období leden – červen 2021  Všichni přítomní 

s ním byli obeznámeni a berou ho na vědomí. viz. přílohy č. 3 a 4 

         

II. Změna Územního plánu Sulislav č. 1 

 

Vzhledem k záběru orné půdy pro výstavbu nových rodinných domů je nutné upravit ÚP Sulislav. 

 

 

Návrh usnesení 3/3/2021 

Zastupitelstvo obce Sulislav schvaluje: 

 

Pokyny pro dopracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Sulislav pro opakované 

řízení o územním plánu ve smyslu § 51 odst. 3 stavebního zákona uvedených v příloze č. 5 

 

                                                                                Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/3/2021 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Sulislav bere na vědomí: 

Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Sulislav ve smyslu 

§ 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném 

znění - veřejné jednání dne 19.01.2021 

 



 

 

III. Záměr na prodej pozemků 

Zastupitelstvo přistoupilo k prodeji pozemku ve vlastnictví obce dle záměru k prodeji pozemků 

zveřejněného na úřední desce 1.9.. – 20.9.2021 p.č. 1203 část pozemku výměra   45 m2  150 Kč/m2  

k.ú. Sulislav. 

   Návrh usnesení č. 4/3/2021: 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1203   45  m2    150 Kč/m2  k.ú. 

Sulislav 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/3/2021  bylo schváleno. 

 

IV. Záměr na směnu pozemků 

Zastupitelstvo přistoupilo ke směně částí pozemků   ve vlastnictví obce dle záměru ke směně pozemků 

zveřejněného na úřední desce 1.9.. – 20.9.2021 poz.č. část 22/1, 437 m2 za část  poz. č. 103/3 k.ú. 

Sulislav 

 

Návrh usnesení č. 5/3/2021: 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků p.č. část  22/1    437 m2 za část poz. č. 103/3 k.ú. 

Sulislav  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/3/2021  bylo schváleno. 

V. Odměna – údržba veřejného vodovodu a ČOV 

 

Zastupitelé projednali výši odměny za údržbu veřejného vodovodu a ČOV a shodli se na navýšení o 

35%. 

 

Návrh usnesení č. 6/3/2021: 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměny za údržbu veřejného vodovodu a ČOV o 35% 

s účinností od října 2021.                

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/3/2021  bylo schváleno. 

 

VI. Diskuze 

Bez příspěvků. 

 



Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka 

2) Prezenční listina 

3) Zápis z kontroly provedené finančním výborem 

4) Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem 

 

Zápis byl vyhotoven v Sulislavi dne: 20.9..2021 

 

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

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

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

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


