Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného
dne 3. 2. 2016 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.: 150/2016/OUNE
Celkem přítomno: 20
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 8
Nepřítomno a omluveno OZ: Mgr. Lenka Hamajdová.
Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
4. Schválení programu zasedání dle Jednacího řádu.
5. Obecní úřad – přívod vody.
6. Záměr prodat pozemek parc. č. 2416 o výměře 214 m2 v k. ú. Nespeky.
7. Společnost Evex Eng. s. r. o. – projekt na vodovod a kanalizace (dále VaK), elektronická podoba.
8. Dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka.
9. Dámský klub – vyúčtování finančního příspěvku na rok 2015 a uzavření smlouvy pro rok 2016.
10. Sdružení Ledce – vyúčtování finančního příspěvku za rok 2015.
11. SDH Nespeky – vyúčtování finančního příspěvku za rok 2015 a uzavření smlouvy pro rok 2016.
12. Kult klub – vyúčtování finančního příspěvku za rok 2015 a uzavření smlouvy pro rok 2016.
13. TJ Sokol Nespeky – uzavření smlouvy pro rok 2016.
14. Závěrečná zpráva Posázaví o. p. s.
15. Informace.
16. Diskuse.
17. Návrh usnesení.
18. Závěr.

1. Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta obce přivítáním přítomných zastupitelů a hostů.
2. Určení zapisovatele zápisu
Pan starosta navrhl zapisovatelem zápisu paní Hanu Kadeřábkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

3. Určení ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl ověřovateli zápisu pana Bc. Aleše Drnce a paní JUDr. Evu Jelínkovou. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

4. Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 16. 12. 2015
- podpis dodatku smlouvy se společností Asseco Solution, a. s. - číslo smlouvy F-10-020087 – smlouva
podepsána dne 17. 12. 2015. Dne 2. 2. 2016 obec navštívil technik, který nainstaloval nový software
(spisová služba + registry),
- smlouva zřízení věcného břemene na plynovodní přípojku na pozemku parc. č. 3618/6 v k. ú.
Nespeky – smlouva byla podepsána dne 17. 12. 2015,
- vyměřit připlocenou plochu na pozemku parc. č. 2170/1 v k. ú. Nespeky – zaměření bylo objednáno
a dne 2. 2. 2016 proběhlo zaměření,
- vyvěsit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3117 o výměře 80 m2 v k. ú. Nespeky, záměr byl
vyvěšen dne 7. 1. 2016 a sejmut dne 25. 1. 2016. Na obec nebyla doručena žádná nabídka.
- pověření pozvat pana Ing. Česáka na zasedání zastupitelstva – pan Česák byl pozván, bohužel se
dnes omluvil z důvodu hospitalizace v nemocnici.
V 18.10 hod. přišel MgA. Michal Kuchař.
5. Schválení programu
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
zastupitelstva v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu nebyly vzneseny žádné
žádosti o doplnění.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

6. Obecní úřad - přívod vody
Začátkem ledna se na obecní úřad dostavil pan A. M. s tím, že by rád vypověděl smlouvu o umístění
zařízení na odběr vody a odběr vody. Na základě této smlouvy je odebírána podzemní voda pro
školku, obecní úřad a bytový dům č. p. 72.
Zastupitelstvo na minulých zasedáních schválilo vybudování studny u MŠ Nespeky. Je třeba také
vyřešit zásobování vodou obecní úřad. Pan starosta jednal s paní N. Schönovou a panem J. Schönem,
majiteli sousedních nemovitostí budovy obecního úřadu, zda by poskytli souhlas s umístěním vrtané
studny za stodolou u obecního úřadu. Jednání proběhlo úspěšně. Majitelé bytového domu č. p. 72 by
se rádi podíleli na výstavbě této studny s možností připojení.
Zastupitelstvo pověřuje pana starostu, aby požádal JUDr. R. Premuse o právní pomoc s konstrukcí
smluvního vztahu mezi obcí a bytovým domem č. p. 72 upravujícího vztahy při odběru vody.
7. Návrh na odkup pozemku parc. č. 2416, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 214 m2 v k. ú.
Nespeky
Pan starosta navrhl vyvěsit záměr na prodej pozemku parc. č. 2416, ostatní plocha, neplodná půda o
výměře 214 m2 v k. ú. Nespeky. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Po projednání zastupitelstvo schvaluje vyvěsit záměr na prodej pozemku parc. č. 2416 v k. ú.
Nespeky.
8. Společnost Evex Eng. s. r. o. – projekt na vodovod a kanalizaci (dále VaK), elektronická podoba
Pan starosta pozval na dnešní zasedání zastupitelstva zástupce společnosti Evex Eng. s. r. o. pana
Česáka. Dnes odpoledne zaslat pan Česák omluvný dopis, že se nebude moci zúčastnit zasedání
z důvodu hospitalizace.
Pan starosta navrhl proplatit faktury společnosti Evex Eng. s. r. o. ve výši 156 000 Kč s tím, že obec
požaduje dodat elektronickou verzi projektu, ve které budou možné úpravy a následná práce.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje proplatit faktury společnosti Evex Eng. s. r. o. ve výši 156 000 Kč.
9. Žádost o dotaci od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Dne 28. 12. 2015 byla na obec doručena žádost o finanční příspěvek na zabezpečení činnosti
okresního sdružení hasičů se sídlem Nová Pražská 1903, 256 01 Benešov.
Pan starosta navrhl prozatím neposkytnout finanční příspěvek. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Po projednání zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska.
10. Dámský klub – vyúčtování a uzavření smlouvy na rok 2016
Dámský klub dodal vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce za rok 2015, které je
v souladu s uzavřenou smlouvou.
Pan starosta navrhl uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nespeky na
rok 2016 ve výši 25 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Nespeky na rok 2016 s Dámským klubem ve výši 25 000 Kč.
11. Sdružení Ledce – vyúčtování za rok 2015
Sdružení Ledce dodalo vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce za rok 2015, které je
v souladu s uzavřenou smlouvou.
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12. SDH Nespeky – vyúčtování a uzavření smlouvy na rok 2016
Sbor dobrovolných hasičů Nespeky dodal vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce za rok
2015, které je v souladu s uzavřenou smlouvou.
Pan starosta navrhl uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nespeky na
rok 2016 ve výši 40 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Nespeky se Sborem dobrovolných hasičů Nespeky na rok 2016 ve výši 40 000 Kč.
13. Kult klub – vyúčtování a uzavření smlouvy na rok 2016
Kult klub dodal vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce za rok 2015, které je v souladu
s uzavřenou smlouvou.
Pan starosta navrhl uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nespeky na
rok 2016 ve výši 8 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Nespeky s Kult klubem na rok 2016 ve výši 8 000 Kč.
14. TJ Sokol Nespeky – uzavření smlouvy na rok 2016
Pan starosta navrhl uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nespeky na
rok 2016 ve výši 50 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Nespeky s TJ Sokol Nespeky na rok 2016 ve výši 50 000 Kč.
15. Závěrečná zpráva Posázaví o. p. s
Dne 1. 2. 2016 dodala společnost Posázaví o. p. s. podrobné vyúčtování aktivit pro obec Nespeky.
Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečnou zprávu společnosti Posázaví o. p. s.
16. Informace
Dne 15. 1. 2016 proběhlo v budově obecního úřadu otevírání obálek vypsaného výběrového řízení na
projekt „Nový územní plán obce Nespeky“. Výběrová komise se sešla ve složení JUDr. Eva Jelínková,
Bc. Aleš Drnec, Mgr. Michal Tyrner. Komise přečetla nabídky, vytvořila protokol o otevírání obálek.
V současné době komise vyhodnocuje nabídky.
17. Diskuze
Pan starosta informoval o soudním jednání dne 18. 2. 2006 u Okresního soudu v Benešově se
společností PP Servis Plzeň s. r. o.
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Paní J. K. vznesla připomínku, že v zápisech ze zasedání zastupitelstva chybí návrhy a připomínky
obyvatel.
Proběhla diskuse ohledně vyvážení odpadní vody v obci Nespeky. Někteří obyvatelé vypouštějí
odpadní vody na zahrady.
Paní J. K. navrhla zastupitelstvu, aby si obec pořídila vlastní fekální vůz.
Paní M. Š. navrhla posílat informační SMS o konání zasedání zastupitelstva.
Paní M. V. podala žádost o vytvoření estetické neprůjezdnosti místa v Loučkách, kde byl dříve
umístěn kontejner na bioodpad. Dále požádala o možnost vytvoření adventní výzdoby vlastními
silami na tomto místě.
18. Návrh usnesení
Pan starosta navrhl schválení usnesení.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Ve 20. 00 hod. pan starosta Mgr. Michal Tyrner ukončil zasedání zastupitelstva obce Nespeky.
Zápis byl vyhotoven dne 12. 2. 2016.
Zapisovatel: Hana Kadeřábková
Ověřovatelé: JUDr. Eva Jelínková
Bc. Aleš Drnec

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce

MgA. Michal Kuchař
místostarosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016
na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 150/2016/OUNE
Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání
1. Schvaluje
- vyvěsit záměr na prodej pozemku parc. č. 2416, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 214 m2
v k. ú. Nespeky;
- proplatit faktury společnosti Evex Eng. s. r. o. ve výši 156 000 Kč s tím, že obec požaduje dodat
elektronickou verzi projektu, ve které budou možné úpravy a následná práce;
- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nespeky na rok 2016
s Dámským klubem ve výši 25 000 Kč;
- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nespeky se Sborem
dobrovolných hasičů Nespeky na rok 2016 ve výši 40 000 Kč;
- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nespeky s Kult klubem na rok
2016 ve výši 8 000 Kč;
- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nespeky s TJ Sokol Nespeky na
rok 2016 ve výši 50 000 Kč.
2. Pověřuje
- pana starostu, aby požádal JUDr. R. Premuse o právní pomoc s konstrukcí smluvního vztahu mezi
obcí a bytovým domem č. p. 72 upravujícího vztahy při odběru vody.
3. Neschvaluje
- finanční příspěvek na zabezpečení činnosti okresního sdružení hasičů se sídlem Nová Pražská 1903,
256 01 Benešov.
4. Bere na vědomí
- Závěrečnou zprávu společnosti Posázaví o. p. s.

Ověřovatelé: JUDr. Eva Jelínková
Bc. Aleš Drnec
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Mgr. Michal Tyrner
starosta obce

MgA. Michal Kuchař
místostarosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
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