Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného
dne 16. 12. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Č. j.: 981/2015/OUNE
Celkem přítomno: 11
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 9
Nepřítomno a omluveno OZ:
Program:
1. Zahájení.
2. Učení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
4. Schválení programu zasedání dle Jednacího řádu.
5. Projekt VaK – firma Evex
6. Územní plán – výběrové řízení
7. Asseco Solutions, a. s. – dodatek smlouvy
8. Žádost o dar – baby box
9. Žádost o dotaci – Rytmus Benešov, o.p.s.
10. Žádost o neinvestiční dotaci Posázaví o.p.s.
11. Změna odměňování zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 od 1. 1. 2016
12. Žádost o smlouvu VB na plynovodní přípojku pro parc. č. 3618/6 v k. ú. Nespeky
13. Žádost o odkup pozemku parc. č. 2170/1 v k. ú. Nespeky
14. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 1. 1. 2008 o nájmu z bytu
15. Záměr pronajmout parc. č. 3117 o výměře 80 m2 v k. ú. Nespeky
16. Odpady 2016
17. Žádost o dotaci Dámský klub
18. Žádost o dotaci Sokol Nespeky + vyúčtování
19. Žádost o dotaci SDH Nespeky
20. Rozpočet obce na rok 2016
21. Rozpočtový výhled obce na rok 2017 a 2018
22. Inventarizace obce za rok 2015
23. Projednání závazných ukazatelů MŠ Nespeky na rok 2016
24. Rozpočtové opatření č. 3
25. Rozpočet na rok 2016 – Malé Posázaví
26. Rozpočtový výhled 2017 a 2018 – Malé Posázaví
27. Informace.
28. Diskuse.
29. Návrh usnesení.
30. Závěr.

1. Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta obce přivítáním přítomných zastupitelů a hostů.
Oznámení o konání schůze bylo vyvěšeno dne 9. 12. 2015 na úřední i elektronické desce. Dne 9. 12.
2015 byla poslána pozvánka spolu s podklady pro zasedání zastupitelstva.
2. Určení zapisovatele zápisu
Pan starosta navrhl zapisovatelem zápisu paní Mgr. Lenku Hamajdovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

3. Určení ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl ověřovateli zápisu pana Petra Kubešku a pana Milana Rosenvalda.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

4. Kontrola úkolů ze zasedání zastupitelstva konaného dne 11. 11. 2015
- uzavření Smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů s obcí Poříčí nad Sázavou a její podepsání.
Smlouva byla podepsána dne 13. 11. 2015.
- změna názvu Mateřské školy Nespeky na název Mateřská škola Nespeky, příspěvková organizace
s účinností od 1. 1. 2016. Informace byla předána ředitelce Mateřské školy Nespeky paní Mgr.
Pískové, která podnikne všechny administrativní kroky, které je potřeba učinit.
- dar společnosti Ochrana fauny ČR o.p.s. ve výši 3 000 Kč. Tento dar bude poskytnut do 31. 12.
2015.
- odkoupení komunikace v Městečku parc. č, 2766/35, orná půda o výměře 246 m2 v k. ú. Nespeky za
celkovou cenu 22 140 Kč. Podklady pro smlouvu byly poslány právníkovi, který smlouvu vypracuje.
- odkoupení ½ pozemku parc. č. 2537/19, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 184
m2 v k. ú. Nespeky za cenu 8 280 Kč – úkol trvá.
5. Schválení programu
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl vznesen ze
strany paní Mgr. Lenky Hamajdové návrh na doplnění – žádost o dotaci pro spolek Kult Klub
Nespeky.
Hlasování o doplnění programu
8 pro
0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Hlasování o schválení programu
8 pro
0 proti

0 zdržel se

schváleno.

V 18.10 hod. přišel MgA. Michal Kuchař.

6. Projekt VaK – společnost Evex
Pan starosta seznámil přítomné s žádostí p. Česáka ze společnosti Evex o doplacení faktur, které
společnosti vznikly za projektování projektu VaK. Dále bylo sděleno, že po uhrazení částky je
společnost Evex ochotna předat projektovou dokumentaci v elektronické podobě ve formátu, ve
kterém je možné provádět úpravy. Úkol pro pana starostu – zajistit přítomnost zástupce firmy Evex na
únorové zasedání zastupitelstva roku 2016.
7. Územní plán
Pan starosta seznámil přítomné s podklady pro výběrové řízení na zpracování územního plánu obce
Nespeky. S vytvořením výzvy k podáváním nabídek pomohlo město Benešov. Výběrové řízení bude
vyvěšeno dne 28. 12. 2015 do 15. 1. 2016. Pro otevírání obálek s nabídkami bude muset být
jmenována výběrová komise.
Návrh komise: JUDr. Eva Jelínková, Bc. Aleš Drnec a Mgr. Michal Tyrner s náhradníky MgA. Michal
Kuchař, Mgr. Ladislav Siebert. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro otevírání obálek ve složení JUDr. Eva Jelínková, Bc. Aleš
Drnec a Mgr. Michal Tyrner a náhradníky MgA. Michal Kuchař, Mgr. Ladislav Siebert.
8. Společnost Asseco Solutions, a. s. – dodatek smlouvy
Dne 4. 12. byl na obecní úřad doručen dopis s dodatkem ke smlouvě se společnostní Asseco Solutions,
a. s. Tato společnost pro obec zajišťuje počítačové programy pro vedení účetnictví, evidenci majetku,
evidenci obyvatel a nemovitostí apod. Nový dodatek se týká schválení nového modulu spisové služby,
která splňuje zákonem stanovené podmínky.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní
podpoře informačního systému Helios Fenix č. F-10-020087.“
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře
informačního systému Helios Fenix č. F-10-020087.“
9. Žádost o dar – baby box Příbram
Dne 4. 12. byla na obecní úřad doručena žádost o poskytnutí daru na obnovu baby boxu v Příbrami.
Z důvodu velké vzdálenosti obce Nespeky, cca 70 km od Příbrami pan starosta navrhl neposkytnout
dar. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo neschvaluje dar na obnovu baby boxu v Příbrami.
10. Žádost o dotaci – Rytmus Benešov o.p.s.
Dne 26. 11. byla na obecní úřad doručena žádost o dotaci společnosti Rytmus Benešov o.p.s. Tato
společnost se zabývá poskytováním sociálních služeb ve Středočeském regionu od roku 2003. Pan

starosta navrhl prozatím nepřispívat. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomný
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování
9 pro

0 proti

0 se zdrželi

schváleno.

Zastupitelstvo neschvaluje dotaci společnosti Rytmus Benešov o. p. s.
11. Žádost o neinvestiční dotaci Posázaví o.p.s.
Na obecní úřad byla doručena žádost na podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví. Této
organizaci se přispívá 100 Kč na obyvatele. Pro obec Nespeky by činil příspěvek částku ve výši
65 600 Kč. Pan starosta navrhl hlasovat o nepřispění z důvodu nenávratnosti finančních prostředků
v loňském roce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování o neschválení neinvestiční dotace společnosti Posázaví o.p.s.
8 pro
0 proti
1 se zdržel
schváleno.
Zdržela se L. Hamajdová.
Zastupitelstvo neschvaluje neinvestiční dotaci Posázaví o.p.s. ve výši 65 600 Kč.
12. Změna odměňování zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 od 1. 1. 2016
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s legislativní změnou, která se týká odměňování zastupitelstva.
Tato změna má účinnost od 1. 1. 2016. Zastupitelům, kteří svou funkci vykonávají jako uvolněný
zastupitel, se ze zákona zvyšuje měsíční odměna o 3%. U zastupitelů, kteří vykonávají svojí funkci,
jako neuvolněný zastupitel rozhoduje o zvýšení platu zastupitelstvo obce.
Pan starosta navrhl zachovat měsíční odměny u neuvolněných zastupitelů ve stejné výši. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje zachovat měsíční odměny u neuvolněných zastupitelů ve stejné výši.
13. Žádost o smlouvu VB na plynovodní přípojku pro parc. č. 3618/6 v k. ú. Nespeky
Dne 13. 11. byla na obecní úřad doručena smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu STK,
plynovodní přípojky. Jedná se o věcné břemeno pro stavbu plynovodní přípojky v oblasti U Ranče.
Tato oblast má plyn z potrubí, které zásobuje obec Poříčí n. Sázavou. Na tuto stavbu byla již
v průběhu jara schválena smlouva o smlouvě budoucí.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení smlouvy na věcné břemeno na plynovodní přípojku pro parc.
č. 3618/6 v k. ú. Nespeky
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

14. Žádost na odkup pozemku par. č. 2170/1 v k. ú. Nespeky
Obec obdržela nabídku od paní E. R. na odkup části pozemku parc. č. 2170/1 v k. ú. Nespeky. Jedná
se o část pozemku o výměře cca 30 m2, trvalý travnatý porost (komunikace Potočiny).
Pan starosta navrhl pozemek zaměřit a po zaměření o tomto bodu dále jednat. Náklady na zaměření
budou součástí kupní ceny pozemku, který bude určen k prodeji. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy
Hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Zastupitelstvo schvaluje zaměřit pozemek parc. č. 2170/1 před paní E. R.
15. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 1. 1. 2008 o nájmu bytu
K 31. 12. 2015 končí nájemní smlouva na obecní byt panu M.T. Do rekonstrukce bytu v posledních
letech obec neinvestovala.
Pan starosta navrhl hlasovat o uzavření dodatku č. 4 na prodloužení nájemní smlouvy na byt panu M.
T. na 2 roky ze stejných podmínek. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt panu M. T. na dva roky.
16. Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 3117 o výměře 80 m2
K 31. 12. 2015 končí pronájem části pozemku parc. č. 3117 o výměře 80 m2 před Starou Hospodou
panu P. Kulhavému. Pan P. K. by rád tento prostor užíval i nadále.
Pan starosta navrhl hlasovat o vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 3117 o výměře 80
m2.
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje vyvěsit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3117 o výměře 80 m2.
17. Odpady v roce 2016
Začátkem prosince se na a obecní úřad dostavili zástupci společnosti Marius Pedersen, a. s., kteří
představili strategii společnosti pro rok 2016. Ceny za svoz komunálního odpadu zůstávají stejné jako
v roce 2015. Jediná změna se bude týkat výměny popelnic. O výměny poškozených popelnic se dosud
staral obecní úřad. Nyní to pod svou správu přebírá společnost Marius Pedersen, a. s..
Pan starosta sdělil zastupitelstvu údaje o počtu nedoplatků za rok 2015. Dále informoval o stavu
zasílání upomínek.
Dále pan starosta informoval zastupitelstvo o tom, že někteří obyvatelé mají obecním zastupitelstvem
z předchozích let slevy na poplatky za odpad.
Byl vznesen návrh ze strany zastupitelstva již neposkytovat od 1. 1. 2016 žádné slevy za svoz odpadu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Paní JUDr. Eva Jelínková odešla ze zasedání zastupitelstva v 19.20 hod.
18. Žádost o dotaci spolku Dámský klub
Dne 9. 11. 2015 osobně doručila žádost o dotaci na činnost pro rok 2016 paní V. Svobodová. Dámský
klub žádá o dotaci na činnost ve výši 25 000 Kč.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení dotace na provoz ve výši 25 000 Kč. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

19. Žádost o dotaci TJ Sokol Nespeky
Dne 1. 12. předal na obecní úřad pan P. Drnec vyúčtování poskytnutého příspěvku TJ Sokolu Nespeky
na rok 2015, čímž splnil článek 3, odst. 3 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce
na rok 2015.
Dne 8. 12. 2015 předal pan P. Králíček žádost o dotaci spolku TJ Sokol Nespeky ve výši 50 000 Kč na
provoz a dále žádost na poskytnutí finančních prostředků ve výši 35 000 Kč na stavební úpravy
vypůjčené nemovitosti.
Pan starosta navrhl hlasovat o dotaci na provoz spolku TJ Sokol Nespeky ve výši 50 000 Kč. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Pan starosta navrhl hlasovat o schválení stavebních úprav kabin ve výši 35 000 Kč.
Hlasování o schválení úprav kabin ve výši 35 000 Kč.
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
20. Žádost o dotaci SDH Nespeky
Starosta hasičů pan Josef Vinduška doručil na obecní úřad dne 6. 11. 2015 žádost o dotaci na činnost
SDN Nespeky ve výši 40 000 Kč a dále žádost na poskytnutí finančních prostředků ve výši 30 000 –
60 000 Kč na stavební úpravy hasičské zbrojnice.
Pan starosta navrhl hlasovat o dotaci na provoz SDH Nespeky ve výši 40 000 Kč. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Pan starosta navrhl hlasovat o schválení stavebních úprav hasičské zbrojnice ve výši 30 000 Kč.
Hlasování o schválení úprav hasičské zbrojnice ve výši 30 000 Kč.
0 pro
7 proti
Zdržel se M. Tyrner.

1 zdržel se

neschváleno.

Hlasování o schválení úprav hasičské zbrojnice ve výši 35 000 Kč
7 pro
0 proti
1 zdržel se
schváleno.
Zdržel se M. Tyrner.
21. Žádost o dotaci spolku Kult klub
Paní Mgr. Lenka Hamajdová doručila na obecní úřad žádost o dotaci na činnost ve výši 8 000 Kč pro
spolek Kult klub Nespeky.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení dotace na činnost spolku Kult klub ve výši 8 000 Kč.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

22. Rozpočet obce Nespeky na rok 2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce dne 30. 11.
2015 a sejmut dne 16. 12. 2015. Finanční výbor doporučil schválit návrh rozpočtu na rok 2016.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení schodkového rozpočtu na rok 2016. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2016 jako schodkový. Schodek bude kryt z uspořených
prostředků na běžném účtu.
23. Rozpočtový výhled na období 2017 - 2018
Rozpočtový výhled obce na období 2017 - 2018 byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední
desce dne 30. 11. 2015 a sejmut dne 16. 12. 2015. Finanční výbor doporučil schválit uvedený
rozpočtový výhled.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení rozpočtového výhledu na období 2017 – 2018. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2017 – 2018.
24. Inventarizace obce za rok 2015
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení inventarizace obce za rok 2015. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje plán inventarizace obce Nespeky za rok 2015.

25. Projednání závazných ukazatelů pro MŠ Nespeky na rok 2016
Pan starosta navrhl schválit neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci MŠ Nespeky ve výši
600 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci MŠ Nespeky ve výši 600
000 Kč. Příspěvek bude poukázán MŠ Nespeky ve dvou splátkách tj. 15. 1. 2016 a 15. 7. 2016.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2016. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet MŠ Nespeky na rok 2016.
Pan starosta navrhl schválit závazné ukazatele rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2016 tj. příspěvek
neinvestičních výdajů zřizovatele ve výši 600 000 Kč a dodržení normativních výdajů dle schváleného
rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2016. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2016.
Pan starosta navrhl, aby ho zastupitelstvo pověřilo schvalováním přesunu závazných ukazatelů
v rozpočtu MŠ Nespeky v roce 2016.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo pověřuje pana starostu schvalováním přesunu závazných ukazatelů v rozpočtu MŠ
Nespeky v roce 2016.
26. Rozpočtové opatření č. 3
Pan starosta navrhl schválit rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
27. Rozpočet DSO Malé Posázaví 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet DSO Malého Posázaví na rok 2016.
28. Rozpočtový výhled Malého Posázaví 2017 – 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtový výhled DSO Malého Posázaví na období 2017 - 2018.

29. Diskuse
Bude obec provádět kontrolu nelegálního vypouštění odpadních vod – dotaz pí K.
30. Návrh usnesení
Pan starosta navrhl usnesení.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Ve 20.45. hod. pan starosta Mgr. Michal Tyrner ukončil zasedání zastupitelstva obce Nespeky.
Zápis byl vyhotoven dne 23. 12. 2015.
Zapisovatel: Mgr. Lenka Hamajdová

Ověřovatelé: Petr Kubeška
Milan Rosenvald

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyěšeno:
El. sejmuto:

MgA. Michal Kuchař
místostarosta obce

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne
16. 12. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č.j.: 981/2015/OUNE
Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání
1. Schvaluje
- komisi na vyhodnocení výběrového řízení na projekt „Nový územní plán obce Nespeky“ ve složení
JUDr. Eva Jelínková, Bc. Aleš Drnec a Mgr. Michal Tyrner a náhradníky MgA. Michala Kuchaře,
Mgr. Ladislava Sieberta,
- podpis dodatku č. 1 smlouvy se společností Asseco Solution a. s., číslo smlouvy F-10-020087,
- smlouvu SVB na plynovodní přípojku na pozemku parc. č. 3618/6,
- vyměření připlocené plochy na pozemku parc. č. 2170/1,
- podpis dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 1. 1. 2008 o nájmu z bytu panu M. T.,
- vyvěšení záměru na pronájem části pozemku o výměře 80 m2 pozemku parc. č. 3117 v k. ú. Nespeky,
- dotaci na rok 2016 Dámskému Klubu Nespeky ve výši 25 000 Kč,
- dotaci na rok 2016 TJ Sokolu Nespeky ve výši 50 000 Kč
- stavební úpravy kabin ve výši 35 000 Kč,
- dotaci SDH Nespeky ve výši 40 000 Kč,
- stavební úpravy hasičské zbrojnice ve výši 35 000 Kč,
- dotaci Kult klubu ve výši 8 000 Kč,
- rozpočet obce na rok 2016 jako schodkový, schodek bude kryt z uspořených prostředků minulých let,
které jsou uloženy na běžném účtu obce,
- rozpočtový výhled obce na období 2017 -2018,
- inventarizaci obce za rok 2015,
- rozpočet MŠ Nespeky na rok 2016 a neinvestiční příspěvek obce Nespeky pro MŠ Nespeky ve výši
600 000 Kč,

- závazné ukazatele rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2016, tj. příspěvek neinvestičních výdajů zřizovatele
ve výši 600 000 Kč a dodržení normativních výdajů dle schváleného rozpočtu MŠ Nespeky na rok
2016,
- rozpočtové opatření č. 3.
2. Pověřuje
- pana starostu pozvat Ing. Česáka ze společnosti EvexEng s. r. o. na zasedání zastupitelstva,
- pana starostu schvalováním přesunu závazných ukazatelů v rozpočtu MŠ Nespeky v roce 2016.

3. Neschvaluje
- poskytnutí daru pro Baby box v Příbrami,
- dotaci společnosti Rytmus Benešov o.p.s.,
- neinvestiční dotaci společnosti Posázaví o.p.s.,
- zvýšení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům obce.
4. Bere na vědomí
- rozpočet DSO Malého Posázaví na rok 2016,
- rozpočtový výhled DSO Malého Posázaví na období 2017 – 2018.
Ověřovatelé: Petr Kubeška
Milan Rosenvald

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyěšeno:
El. sejmuto:

MgA. Michal Kuchař
místostarosta obce

