Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky
konaného dne 3. 12. 2014 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 880/2014/OUNE
Celkem přítomno: 16
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 8
Nepřítomno a omluveno OZ: Bc. Aleš Drnec
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. Aktuální stav realizace projektu „Nespeky – vodovod a kanalizace“.
6. Změna názvu ulice Rybářská v Městečku – odstranění shodných
názvů dle rozhodnutí Českého úřadu zeměměřičského.
7. Volba členů finanční komise.
8. Volba členů kontrolní komise.
9. Prodloužení nájemních smluv na nebytové prostory.
10. Strategie obce na období 2015 – 2018.
11. Směna pozemku parc. č. 2496/14, v k. ú. Nespeky.
12. Příspěvky pro obecní spolky.
13. Příspěvky pro ostatní spolky.
14. Poplatky za komunální odpad na rok 2015.
15. Informace.
16. Diskuse.
17. Návrh usnesení.
18. Závěr.
1. Zasedání zahájil v 18.30 hod. starosta obce přivítáním přítomných
zastupitelů a hostů.
2. Určení ověřovatelů zápisu: JUDr. E. Jelínková
Mgr. Ladislav Siebert
Hlasování
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
3. Určení zapisovatele: H. Kadeřábková
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se
1

schváleno.

4. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 2. 10. 2014
- nákup výpočetní techniky pro obecní úřad do výše 40 000 Kč obsahující 2 ks
PC včetně softwaru MS Office – výpočetní technika objednána u společnosti
CZC.cz s.r.o.,
- smlouva o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 2282/23 o výměře 477
m2, trvalý travní porost za dohodnutou cenu 100 Kč/m2 – smlouva podepsána.
Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 6. 11. 2014
- schválení Smlouvy č. 10049401 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostřední ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na
akci „Nespeky – vodovod a kanalizace“ – smlouva podepsána,
- schválení kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. 2363/2 o výměře 234 m2
za kupní cenu 70 200 Kč – smlouva podepsána,
- schválení kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. 2363 o výměře 282 m2 za
kupní cenu 84 600 Kč – smlouva podepsána.
5. Schválení programu zasedání
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

6. Projekt „Nespeky – vodovod a kanalizace“
Pan starosta informoval o aktuálním stavu projektu „Nespeky – vodovod a
kanalizace“.
Zastupitelstvo bere na vědomí aktuální stav projektu „Nespeky – vodovod a
kanalizace“.
7. Změna názvu ulice Rybářská v Městečku
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZAK) jako správce základního
registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) identifikoval na
území naší obce další shodný název ulice. Tento stav je v rozporu s § 29 odst. 1
zákona o obcích, který stanovuje, že ulice nebo jiná veřejná prostranství se
nepojmenovávají shodnými názvy. Obec byla vyzvána, aby odstranila zmíněný
nezákonný stav. Jedná se o ulici Rybářskou v části obce Městečko. Návrh pana
starosty přejmenovat ulici Rybářskou v části obce Městečko na ulici Říční.
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Hlasování o schválení přejmenování ulice Rybářské v Městečku na ulici Říční
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
8. Finanční výbor
Pan starosta navrhl, aby finanční výbor měl pět členů. Jiný návrh podán nebyl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce schvaluje pětičlenný finanční výbor.
Hlasování
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Místopředsedkyně finančního výboru – Mgr. Leona Uhrová.
Členové finančního výboru - JUDr. Eva Jelínková, Milan Rosenvald, JUDr.
Zdeněk Huml.
Zastupitelstvo obce volí místopředsedkyni finančního výboru Mgr. Leonu
Uhrovou.
Hlasování
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Volba členů finančního výboru.
Zastupitelstvo volí člena finančního výboru JUDr. Evu Jelínkovou.
Hlasování
7 pro
0 proti
1 zdržel se
schváleno.
Pro: M. Tyrner, J. Basl, P. Kubeška, L. Hamajdová, M. Kuchař,
M. Rosenvald, L. Siebert.
Zdržela se E. Jelínková.
Zastupitelstvo volí člena finančního výboru pana Milana Rosenvalda.
Hlasování
7pro
0 proti
1 zdržel se
schváleno.
Pro: : M. Tyrner, J. Basl, P. Kubeška, E. Jelínková, L. Hamajdová, M. Kuchař,
L. Siebert
Zdržel se: Milan Rosenvald.
Zastupitelstvo volí člena finančního výboru JUDr. Zdeňka Humla.
7 pro
1 proti
0 zdržel se
schváleno.
Pro: M. Tyrner, J. Basl, P. Kubeška, E. Jelínková, M. Kuchař, M. Rosenvald,
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L. Siebert
Proti L. Hamajdová.
9. Kontrolní výbor
Pan starosta navrhl, aby kontrolní výbor měl pět členů. Jiný návrh podán nebyl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce schvaluje pětičlenný kontrolní výbor.
Hlasování
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Místopředseda kontrolního výboru - M. Vošický.
Členové kontrolního výboru – Martin Janoud, Bc. Aleš Drnec, Jaroslav Basl.
Zastupitelstvo obce volí místopředsedu kontrolního výboru pana Martina
Vošického.
Hlasování
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Volba členů kontrolního výboru.
Zastupitelstvo volí člena kontrolního výboru pana Martina Janouda.
Hlasování
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Zastupitelstvo volí člena kontrolního výboru Bc. Aleše Drnce.
Hlasování
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Zastupitelstvo volí člena kontrolního výboru pana Jaroslava Basla.
Hlasování
6 pro
0 proti
2 se zdrželi
schváleno.
Pro: M. Tyrner, P. Kubeška, E. Jelínková, M. Rosenvald, L. Siebert, M. Kuchař.
Zdrželi se: J. Basl, L. Hamajdová.
10. Prodloužení nájemní smlouvy na provozní halu – p. M. Kondys
Pan Martin Kondys požádal o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor provozní haly.
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Obec v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnila záměr
na pronájem nebytových prostor provozní haly bez č. p. na pozemku parc. č. 987
o celkové zastavěné ploše 258 m2 v k. ú. Nespeky. Předmětem nájmu jsou
provozní a skladové prostory v domu o celkové výměře 191 m2 spolu s vnitřním
vybavením. Záměr byl vyvěšen dne 14. 11. 2014 a sejmut dne 2. 12. 2014.
Na obec nebyla doručena žádná další nabídka.
Hlasování o prodloužení nájemní smlouvy na provozní halu bez č. p. na
pozemku parc. č. 987 o výměře 191 m2 na 1 rok panu M. Kondysovi.
Hlasování
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
11. Strategie rozvoje obce Nespeky na období 2014 – 2018
Hlasování o schválení strategie obce na období 2014 - 2018
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
12. Vyvěšení záměru na směnu pozemku parc. č. 2496/14, orná půda, o
výměře 516 m2 v k. ú. Nespeky
Zastupitelstvo schvaluje vyvěsit záměr na směnu pozemku parc. č. 2496/14 o
výměře 516 m2, orná půda, v k. ú. Nespeky.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

13. Příspěvky obecním spolkům
Hlasování o schválení poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Nespeky na
činnost ve výši 50 000 Kč
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Hlasování o schválení příspěvku TJ Sokol Nespeky na údržbu kabin ve výši
35 000 Kč do rozpočtu obce
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Hlasování o schválení poskytnutí finančního příspěvku SDH Nespeky na činnost
ve výši 40 000 Kč
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Hlasování o schválení příspěvku na vrata do Hasičské zbrojnice ve výši
30 000 Kč do rozpočtu obce
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
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Hlasování o schválení poskytnutí finančního příspěvku sdružení Kult klub ve
výši 8 000 Kč
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Občanské sdružení zdravotně postižených v Poříčí nad Sázavou, jehož členy
jsou i občané z Nespek požádalo o finanční příspěvek.
Hlasování o schválení finančního příspěvku Občanskému sdružení postižených
v Poříčí nad Sázavou ve výši 5 000 Kč
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
14. Příspěvky ostatním spolkům
Zastupitelstvo neschvaluje příspěvek sdružení Linka bezpečí, Benešovskému
klubu onkologicky nemocných, Asociaci záchranný kruh.
Hlasování
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
15. Žádost o spolupráci
Společnost Revenge, a. s. nabídla obci bezplatně kontejner na sběr použitých
oděvů, obuvi a hraček. Obec zapojena do předmětného sběru nemá s jeho
realizací žádné náklady. Navíc obec nad 500 obyvatel získá od uvedené
společnosti finanční příspěvek za každý efektivně umístěný kontejner. Za rok
trvání smlouvy v rozsahu 500 Kč až 1600 Kč za kontejner.
Hlasování o schválení umístění kontejneru na sběr použitých oděvů
8 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
16. Stanovení výše poplatku na úhradu komunální odpadu v roce 2015
Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje výši poplatku podle
předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání
s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob
určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti:
Nádoba 80 l

7 dní (svoz 1 x týdně)

1350 Kč.

Hlasování o schválení výše poplatku
8 pro
0 proti
0 zdržel se
Nádoba 80 l

14 dní

1200 Kč.
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schváleno.

Hlasování o schválení výše poplatku
8 pro
0 proti
0 zdržel se
Nádoba 120 l

7 dní

1500 Kč.

Hlasování o schválení výše poplatku
8 pro
0 proti
0 zdržel se
Nádoba 120 l 14 dní

7 dní

schváleno.

1350 Kč.

Hlasování o schválení výše poplatku
8 pro
0 proti
0 zdržel se
Nádoba 240 l

schváleno.

schváleno.

3 000 Kč.

Hlasování o schválení výše poplatku
8 pro
0 proti
0 zdržel se

schváleno.

17. Informace
Dopis paní Aleny Jelínkové z Nového Městečka s žádostí o vybudování
asfaltové cesty.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost paní A. Jelínkové.
18. Návrh usnesení
Hlasování o schválení usnesení.
8 pro
0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Ve 20. 30 hodin starosta obce Mgr. Michal Tyrner ukončil zasedání
zastupitelstva obce Nespeky.

Zapisovatel: Hana Kadeřábková
Ověřovatelé: Mgr. Ladislav Siebert
JUDr. Eva Jelínková
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Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina.
2. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích.
3. Strategii obce Nespeky na období 2014 – 2018.

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce Nespeky

MgA. Michal Kuchař
místostarosta obce Nespeky

Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky
konaného dne 3. 12. 2014 na Obecním úřadě v Nespekách
č. p. 12
Č. j.: 880/2014/OUNE
Celkem přítomno: 16
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 8
Nepřítomno a omluveno OZ: Bc. Aleš Drnec
Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání:
1. Schvaluje
- zapisovatele zápisu paní Hanu Kadeřábkovou,
- ověřovatele zápisu paní JUDr. Evu Jelínkovou a pana Mgr. Ladislava Sieberta,
- přejmenování ulice Rybářské v Městečku na ulici Říční,
- pětičlenný finanční výbor,
- místopředsedkyni finančního výboru Mgr. Leonu Uhrovou,
- členy finančního výboru JUDr. Evu Jelínkovou, JUDr. Zdeňka Humla, Milana
Rosenvalda,
- pětičlenný kontrolní výbor,
- místopředsedu kontrolního výboru pana Martina Vošického,
- členy kontrolního výboru pana Martina Janouda, Bc. Aleše Drnce, Jaroslava
Basla,
- prodloužení nájemní smlouvy na provozní halu bez č. p. na pozemku parc. č.
987 o výměře 191 m2 na 1 rok panu M. Kondysovi,
- strategii obce Nespeky na období 2014 – 2018,
- vyvěšení záměru na směnu pozemku parc. č. 2496/14 o výměře 516 m3, orná
půda, v k. ú. Nespeky,
- schválení poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Nespeky na činnost ve
výši 50 000 Kč,
- příspěvku TJ Sokol Nespeky na údržbu kabin ve výši 35 000 Kč do rozpočtu
obce,
- poskytnutí finančního příspěvku SDH Nespeky na činnost ve výši 40 000 Kč,
- příspěvku na vrata do Hasičské zbrojnice ve výši 30 000 Kč do rozpočtu obce,
- poskytnutí finančního příspěvku sdružení Kult klub ve výši 8 000 Kč,
- poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení postižených v Poříčí
nad Sázavou ve výši 5 000 Kč,
- umístění kontejneru na sběr použitých oděvů od společnosti Revenge, a. s,
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- stanovení výše poplatku na úhradu komunální odpadu v roce 2015:
nádoba 80 l
7 dní 1 350 Kč
nádoba 80 l 14 dní 1 200 Kč
nádoba 120 l 7 dní 1 500 Kč
nádoba 120 l 14 dní 1 350 Kč
nádoba 240 l 7 dní 3 000 Kč.
2. Neschvaluje
- příspěvek sdružení Linka bezpečí, Benešovskému klubu onkologicky
nemocných, Asociaci záchranný kruh.
3. Bere na vědomí
- aktuální stav projektu „Nespeky – vodovod a kanalizace“,
- žádost paní A. Jelínkové na vybudování asfaltové cesty v Novém Městečku.
Zapisovatel: Hana Kadeřábková
Ověřovatelé: Mgr. Ladislav Siebert
JUDr. Eva Jelínková
Mgr. Michal Tyrner
starosta obce Nespeky

Vyvěšeno:
Sejmuto:

MgA. Michal Kuchař
místostarosta obce Nespeky

El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
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