Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 27. 9. 2017
konaného v budově Knihovny v Městečku č. p. 121
Č. j.: 831/2017/OUNE
Celkem přítomno: 6
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 5
Nepřítomno a omluveno OZ: Mgr. L. Siebert, Bc. A. Drnec, J. Basl, Mgr. L. Hamajdová
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. Rozpočtové opatření č. 4.
6. Žádost o odkup pozemku parc. č. 2170/23, trvalý travní porost, v k.ú. Nespeky.
7. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 2345/2, dobývací prostor o výměře 4044 m2 v k. ú.
Nespeky.
8. Žádost o povolení domácí ČOV na pozemku parc. č. 2537/5, zahrada o výměře 851 m2 v k.
ú. Nespeky.
9. Žádost o povolení domácí ČOV na pozemku parc. č. 2532/11, orná půda o výměře 860 m2
v k. ú. Nespeky.
10. Pronájem obecního majetku.
11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-6021366/VB/01 Městečko, Benešovská – kNN- p. č. 2706/5 v k. ú. Nespeky.
12. Obecní účet u UniCredit Bank.
13. Stížnost na stav ulice Petrovická.
14. Finanční příspěvek na Babybox.
15. Informace.
16. Diskuse.
17. Návrh usnesení.
18. Závěr.
1. Zasedání zahájil v 19.00 hod. starosta obce přivítáním přítomných zastupitelů a hostů.
Oznámení o konání bylo vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce dne 13. září 2017.
Ve stejný den byla zaslána pozvánka spolu s podklady pro zasedání zastupitelstvu. Z důvodu
nemoci pana starosty bylo zasedání odloženo z 20. 9. 2017 na 27. 9. 2017.
2. Určení zapisovatele zápisu
Pan starosta navrhl zapisovatelem zápisu paní Hanu Kadeřábkovou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

3. Určení ověřovatele zápisu
Pan starosta navrhl ověřovateli zápisu paní Mgr. Leonu Uhrovou a pana Petra Kubešku.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

4. Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 28. 6. 2017
- Kupní smlouvu na Multicar s příslušenstvím za celkovou cenu 1 233 716 Kč s DPH – kupní
smlouva uzavřena dne 29. 6. 2017, auto je již v užívání obce;
- investiční dotaci Obci Poříčí nad Sázavou na vybudování multifunkčního hřiště u ZŠ Poříčí
nad Sázavou – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 516 739 Kč podepsána dne
14. 7. 2017, dohodnuty dvě splátky, první splátka ve výši 258 000 splatná do 31. 12. 2017 a
druhá splátka ve výši 258 739 Kč splatná do 31. 12. 2018;
- informovat zastupitelstvo o vyhodnocení nabídky na rekonstrukci prostor obecního úřadu –
jako nejlepší nabídka vyhodnocena nabídka společnosti Stavby a rekonstrukce J. Kubeš,
Jiráskova 477, Čerčany, zastupitelstvo bylo informována emailem a schváleno zadání
rekonstrukce a podpis smlouvy.
5. Schválení programu
Pan starosta požádal o doplnění programu – žádost pana Petra Kubešky o úpravu obecního
pozemku před jeho nemovitostí, žádost pí Svobodové o zvýšení příspěvku Dámskému klubu,
určení ceny za umožnění výlepu volebních materiálů, dále čistírna odpadních vod pro obec
Nespeky a problém s bio odpadem.
Hlasování o doplnění programu
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Hlasování o schválení programu
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

6. Rozpočtové opatření č. 4
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 4. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 4
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

7. Žádost o odkup pozemku parc. č. 2170/23 o výměře 23 m2, v k. ú. Nespeky
Dne 7. 9. 2017 byla na obec doručena žádost paní Evy Puppové na odkup pozemku parc. č.
2170/23 o výměře 23 m2. Odkupem pozemku by došlo k narovnání hranice plotu. Pan
starosta navrhl vyvěsit záměr na odkup pozemku. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
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Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

8. Žádost o odkup části pozemku 2345/2 dobývací prostor o výměře 400 m2, v k.ú.
Nespeky
Dne 7. 8. 2017 byla na obec doručena žádost pana Ing. Karla Zachardy na odkup části
pozemku parc. č. 2345/2 dobývací prostor o výměře 400 m2. Pan K. Zacharda by rád
z uvedeného prostoru částečně vytvořil dětské hřiště pro děti.
Pan starosta navrhl vyvěsit záměr na odkup části pozemku parc. č. 2345/2, dobývací prostor
v k. ú. Nespeky o výměře 400 m2.
Hlasování
0 pro

5 proti

0 zdržel se

neschváleno.

9. Žádost o povolení domovní ČOV na pozemku 2537/5, zahrada o výměře 851 m2 v k.ú.
Nespeky
Dne 16. 8. 2017 byla na obecní úřad doručena žádost o povolení domovní ČOV od majitele
pozemku pana P. Krištofa. Projektová dokumentace byla poslána zastupitelstvu emailem.
Projekt vyhotovil pan Ing. Heřmánek, přečištěné odpadní vody budou v letních měsících
používány jako zálivka a v zimních měsících budou vyváženy. Pan starosta navrhl schválit
vybudování domovní ČOV na pozemku parc. č. 2537/5.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

10. Žádost o povolení domovní ČOV na pozemku 2532/11, orná půda o výměře 860 m2 v
k.ú. Nespeky
Dne 21. 8. 2017 přinesl osobně pan J. Slunečko žádost o povolení domovní ČOV. Projekt je
také od pana Ing. Heřmánka a stejné jako v předešlém případě, přečištěné odpadní vody
budou v letních měsících používány jako zálivka v zimních měsících budou vyváženy. Pan
starosta navrhl schválit vybudování domovní ČOV na pozemku parc. č. 2532/11.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

11. Pronájem obecního majetku
Obec Nespeky má ze dne 16. 6. 2014 schválený ceník pronájmu movitých věcí.
Pan starosta navrhl další předměty k pronájmu. Zastupitelstvo se usneslo na pronájmu
movitých věcí pouze na katastru obce Nespeky. Obecní majetek bude půjčován na základě
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smlouvy, kde bude zakotvena úmluva, že v případě ztráty nebo odcizení bude uhrazena
dohodnutá cena. Smlouva o pronájmu bude odsouhlasena právníkem obce JUDr. R.
Premusem. Ceník včetně znění smlouvy bude schválen na příštím zasedání zastupitelstva
obce Nespeky.
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-6021366/VB/01 Městečko Benešovská -kNN-p.č. 2706/5 v k.ú. Nespeky
Dne 3. 8. 2017 byla na obec doručena žádost o vyjádření a souhlasu se stavbou /smlouvou o
právu provést stavbu/. Touto stavbou je kabelové vedení, které povede od pozemku parc. č.
2706/5 v k. ú. Nespeky, naproti společnosti Bushman a povede podél ulice Benešovská a dále
pak ulice Na Mělách do trafostanice. Zhotovitel nepoškodí asfaltový povrch, vedení povede
podél silnice.
Pan starosta navrhl udělit souhlas a podepsání smlouvy o právu provést stavbu č. IV-126021366/VB/01 Městečko, Benešovská - kNN-p.č. 2706/5 v k. ú. Nespeky.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

13. Zvláštní bankovní účty u UniCredit Bank a. s.
Obec Nespeky má vedeny zvláštní bankovní účty u UniCredit Bank a. s. ze dne 30. 7. 2007,
21. 8. 2009 a 24. 10. 2011. Tyto účty byly dříve výhradně určeny pro čerpání výdajů státního
rozpočtu /dotace/. V současné době pro tyto účely je veden jeden účet u ČNB. Na účtech u
UniCredit bank není již několik let žádný pohyb. Pan starosta navrhl zrušit účty u UniCredit
Bank - čísla účtů 2106735047, č. 1002754740 a č. 901022530, kód banky 2700, zůstatek na
účtech je 0 Kč.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

14. Stížnost na stav ulice Petrovická
Dne 6. 9. 2017 byla na obec doručena stížnost na stav ulice Petrovická. Stížnost byla
podepsána 39 lidmi. Z toho 11 přihlášených k trvalému pobytu v obci Nespeky. Tato stížnost
je podepsána obyvateli oblasti kopce Petrovice. Zastupitelstvo projednalo uvedenou stížnost
s tím, že v letošním roce pan starosta nechá uvedenou ulici opravit dvěma vozy „turbo“.
Pan starosta odpoví na uvedenou stížnost tím, že odpověď se vyvěsí na úřední desku.
15. Finanční příspěvek na Babybox v Berouně
Dne 11. 9. 2017 byla na obec doručena žádost o finanční příspěvek na zřízení nového
babyboxu v Berouně. Beroun je poslední město Středočeského kraje, kde ještě babybox není.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na babybox v Berouně.
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16. Žádost pana P. Kubešky o vybudování zpevněného stání na obecním pozemku
v Potočinách
Dne 21. 9. 2017 pan P. Kubeška doručil na obec žádost o úpravu obecního pozemku
v Potočinách před rodinným domem č. p. 132. Úprava se týká zhotovení zámkové dlažby o
výměře 6 x 5 m. V případě kladného vyřízení bude úprava provedena na vlastní náklady.
Pan starosta navrhl schválit žádost pana P. Kubešky na vybudování zpevněného stání na
obecním pozemku parc. č. 2170/1 v k. ú. Nespeky.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

17. Dámský klub – žádost o navýšení dotace na rok 2017
Dne 12. 7. 2017 byla na obec doručena žádost o navýšení dotace na činnost spolku ve výši
5 000 Kč. Pan starosta navrhl schválit dotaci na činnost Dámského klubu ve výši 5 000 Kč a
schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

18. Žádost KSČM o umožnění výlepu volebních materiálů
Na obec byla doručena žádost KSČM na umožnění výlepu volebního plakátu.
Zastupitelstvo schvaluje umožnění výlepu volebních plakátů KSČM a ostatním stranám za
cenu 500 Kč v k. ú. Nespeky.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

19. Informace
Pan starosta a místostarosta jednali o svozu odpadních vod s obcí Poříčí nad Sázavou. Od
listopadu 2017 se začnou svážet „živé“ odpadní vody do ČOV Poříčí nad Sázavou. Odpadní
voda delší dobu nevyvážená nebo odpadní voda z domácí ČOV bude nadále vyvážena do
Benešova.
Pan starosta informoval o vypsaných dotacích na vybudování obecní ČOV. Dále informoval o
jednání s panem Ing. Heřmánkem z odboru životního prostření v Benešově. Tento projekt
bude podporován ze strany odboru životního prostředí.
Pan starosta navrhl vypsat výběrové řízení na projekt ČOV Nespeky.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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Dále pan starosta informoval o rekonstrukci prostor obecního úřadu a požádal zastupitelstvo o
formální schválení Smlouvy o dílo č. 8/2017 se společností Stavby a rekonstrukce J. Kubeš,
Jiráskova 477, Čerčany na „Rekonstrukci vnitřních prostor OÚ Nespeky“, kterou schválilo
zastupitelstvo emailem a pověřilo pana starostu jejím podpisem.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

20. Diskuse
- zastupitelstvo diskutovalo o svozu bioodpadu v obci a umístění kontejneru na bioodpad
v obci Městečko.
21. Návrh usnesení
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

22. Závěr
Ve 21.30 hod. pan starosta Mgr. Michal Tyrner ukončil zasedání zastupitelstva obce.
Poděkoval přítomným zastupitelům za aktivní přístup. Příští zasedání zastupitelstva se bude
konat dne 1. 11. 2017 od 18.00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 27. 9. 2017.
Zapisovatel: Hana Kadeřábková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Leona Uhrová
Petr Kubeška

Mgr. Michal Tyrner

MgA. Michal Kuchař
místostarosta obce

starosta obce

Vyvěšeno: 20. 10. 2017
Sejmuto:
El. vyvěšeno: 20. 10. 2017
El. sejmuto:

6

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 27. 9. 2017
v budově Knihovny v Městečku č. p. 121
Č. j.: 831/2017/OUNE

Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání:

1. Schvaluje
- zapisovatelem zápisu Hanu Kadeřábkovou,
- ověřovateli zápisu Mgr. Leonu Uhrovou a Petra Kubešku,
- doplnění programu,
- program zasedání,
- rozpočtové opatření č. 4,
- vyvěsit záměr na odkup pozemku parc. č. 2170/23 o výměře 23 m2, v k. ú. Nespeky,
- vybudování domovní ČOV na pozemku parc. č. 2537/5 v k. ú Nespeky,
- vybudování domovní ČOV na pozemku parc. č. 2532/11 v k. ú. Nespeky,
- Smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021366/VB/01 Městečko, Benešovská - kNNp.č. 2706/5 v k. ú. Nespeky,
- zrušení účtů u UniCredit Bank - čísla účtů 2106735047, č. 1002754740 a č. 901022530, kód
banky 2700, zůstatek na účtech je 0 Kč,
- žádost pana P. Kubešky na vybudování zpevněného stání na obecním pozemku parc. č.
2170/1 v k. ú. Nespeky o výměře 5 x 6 m,
- dotaci ve výši 5 000 Kč Dámskému klubu Nespeky a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace,
- umožnění výlepu volebních materiálů KSČM a ostatním stranám za cenu 500 Kč v k. ú.
Nespeky,
- vypsat výběrové řízení na projekt ČOV Nespeky,
- Smlouvu o dílo č. 8/2017 se společností Stavby a rekonstrukce J. Kubeš, Jiráskova 477,
Čerčany na „Rekonstrukci vnitřních prostor OÚ Nespeky“.
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2. Neschvaluje
- záměr na odkup části pozemku parc. č. 2345/2, dobývací prostor v k. ú. Nespeky o výměře
400 m2.
3. Bere na vědomí
- žádost o finanční příspěvek na babybox v Berouně.

Zapisovatel: Hana Kadeřábková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Leona Uhrová
Petr Kubeška

Mgr. Michal Tyrner

MgA. Michal Kuchař

starosta obce

místostarosta obce

Vyvěšeno: 20. 10. 2017
Sejmuto:
El. vyvěšeno: 20. 10. 2017
El. sejmuto:
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