Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 8. února 2017
konaného na obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Č. j.: 147/2017/OUNE
Celkem přítomno: 11
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 8
Nepřítomno a omluveno OZ: Petr Kubeška
Program zasedání:

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. Komunální vozidlo – nabídky.
6. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku parc. č. 3618/6,7 v k.ú.
Nespeky.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku parc. č. 2690/5, v k.ú.
Nespeky.
8. Vyhodnocení záměru na prodej spoluvlastnického podílu z LV 625 v k. ú. Nespeky.
9. Žádost o povolení stavby domovní ČOV na pozemku parc. č. st. 2315 v k. ú. Nespeky.
10. Žádost o proplacení opravy komunikace Petrovická.
11. Žádost o poskytnutí účelové dotace na projekt „Hránovický Vinnetou run“.
12. Vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016, smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 Dámský klub.
13. Vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016, smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 Kult klub.
14. Vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016, smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 Sdružení Ledce.
15. Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 – SDH Nespeky.
16. Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 - TJ Sokol Nespeky.
17. Darovací smlouva - Naděje pro 4 packy -útulek.
18. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – Generální ředitelství cel.
19. Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad.
20. DSO Malé Posázaví – likvidace.
21. Informace.
22. Diskuse.
23. Návrh usnesení.
24. Závěr.
1. Zasedání zahájil v 18.30 hod. starosta obce přivítáním přítomných zastupitelů a hostů.
Oznámení o konání zasedání bylo vyvěšeno dne 1. 2. 2017 na úřední i elektronické desce. Dne 1. 2.
2017 byla zastupitelstvu zaslána pozvánka spolu s podklady pro zasedání.
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Na začátku schůze pan starosta reagoval na článek v časopisu Dnespek ohledně zveřejňování zápisů
na webu obce Nespeky. Informoval o tom, že zápis je vyhotoven v okamžiku dokončení zasedání
zastupitelstva pí Kadeřábkovou. Následně probíhají korekce a ověření zápisu ověřovateli. Poté je
zápis vyvěšen na úřední desku obce Nespeky. Zápis je však vyhotoven hned po skončení zasedání a je
možné do něho kdykoli na vyžádání nahlédnout.
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 Mgr. Michala Kuchaře a pana Milana Rosenvalda.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 12. 2016
- zveřejnění záměru na prodej spoluvlastnictví pozemků parc. č. 2832/1 a 2832/2 v k. ú. Nespeky a
pozemků parc. č. st. 657 a 904 v k. ú. Nespeky. Záměr na prodej byl zveřejněn na úřední desce dne
10. 1. 2017 a sejmut dne 7. 2. 2017.
- schválení a podpis Smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačního systému HELIOS eOBEC
se společností Asseco Solutions, a. s. se sídlem Zelený pruh 1560/99, Praha 4 za roční poplatek ve výši
13 068 Kč včetně DPH – smlouva byla podepsána dne 15. 12. 2016;
- schválení a podpis Příkazní smlouvy č. 0212201601 se společností TNT Consulting, s.r.o. se sídlem
Kpt. Stránského 978/13, Praha 14 – Černý Most na zajištění podání žádosti o dotaci v rámci Podpory
obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Rekonstrukce místní
komunikace v obci Nespeky“ – smlouva byla podepsána dne 15. 12. 2016;
- schválení plné moci pro společnost TNT Consulting, s.r.o. s tím, že bude obec zastupovat při
vyřizování dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Rekonstrukce místní komunikace
v obci Nespeky“ – plná moc podepsána dne 15. 12. 2016;
- přijetí nabídky společnosti ELTODO na vyhotovení pasportu veřejného osvětlení v obci Nespeky za
cenu 35 090 Kč bez DPH – dne 6. 1. 2017 byla odeslána objednávka;
- zřízení Požární jednotky obce Nespeky, kategorie V – dne 18. 1. 2017 byla podána na Hasičský
záchrany sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov Zřizovací listina jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Nespeky, dále seznam členů jednotky, Jmenovací dekret velitele jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Nespeky. Dne 6. 2. 2017 obec obdržela stanovisko ke jmenování
velitele JSDHO Nespeky a dne 7. 2. 2017 obec obdržela rozhodnutí ve věci zřízení JSDHO Nespeky.
5. Schválení programu zasedání
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání a požádal o doplnění programu
zasedání – žádost MgA. M. Kuchaře o obnovu měsíční odměny a žádost o souhlasné stanovisko
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s výstavbou ČOV na pozemku parc. č. 2537/33 v k. ú. Nespeky. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování o doplnění programu
6 pro

0 proti

1 se zdržel

schváleno.

0 zdržel se

schváleno.

Zdržel se Mgr. Ladislav Siebert.
Hlasování o schválení programu
Hlasování
7 pro

0 proti

6. Komunální vozidlo
V 18.47 hod. přišla JUDr. Eva Jelínková.
Pan místostarosta informoval zastupitelstvo o poptávce společností na dodávku komunálního
vozidla. Jednalo se o společnost Pekass, která nabídla užitkové vozidlo Grillo v ceně 738 000 Kč bez
DPH a společnost Sap spol. s r.o., která nabídla vozidlo Unicar v ceně 1 459 000 Kč bez DPH. Žádné
vozidlo nevyhovovalo požadavkům obce. Zastupitelstvo pověřilo pana místostarostu získáním dalších
poptávek. Dále zastupitelstvo diskutovalo o nákupu nové techniky pro obec. Zabývalo se nabídkou
společnosti PROFIsekačky, která nabídla zahradní rider Stiga Park PRO 20 4 x 4 v cenové relaci
199 980 Kč s DPH. Tato cena byla snížena (předváděcí model) za cenu 100 000 Kč. Zastupitelstvo tuto
nabídku zamítlo s tím, že v současné době je vybavení obce touto technikou dostačující.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace pana místostarosty.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – IV-12-6017974/2 Městečko, kNN pro parc. č.
3618/6, 7
Dne 9. ledna 2017 byla na obec doručena žádost o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na pozemek parc. č. 3619/2 se společností ČEZ Distribuce, a. s. zastoupenou společnosti
G+, s.r.o. se sídlem Sadová 625, Kamenice. Důvodem zřízení věcného břemene je právo umístění
technického rozvodu a právo vstupu na pozemek za účely údržby a nutných oprav. Věcné břemeno je
úplatné, dohodnutá částka činí 1 400 Kč. Dne 5. 3. 2015 byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí
dle ustanovení § 1785 občanského zákoníku. Pan starosta navrhl schválit Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti – IV-12-6017974/2 Městečko. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

8. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek parc. č. 2690/5 v k. ú. Nespeky
Dne 18. ledna 2017 byla na obec doručena výzva od J. Věžníkové, bytem Lodžská 464/10, Praha 8
k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. Důvodem zřízení věcného břemene je
právo stavby kanalizačního vedení ČOV. Věcné břemeno je úplatné, dohodnutá částka činí výši 1 000
Kč. Dne 5. 9. 2016 byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a souhlas se zřízením stavby. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti nebyla
součástí výzvy. Pan starosta požádá paní J. Věžníkovou o zaslání smlouvy.
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9. Vyhodnocení záměru na prodej spoluvlastnického podílu z LV 625 v k.ú. Nespeky
Obec Nespeky je spoluvlastníkem pozemků parc. č. 2832/1, 2832/2 a pozemků parc. č. st. 904 a 657.
Obec Nespeky vlastní jednu polovinu těchto pozemků. Záměr na prodej výše uvedených pozemků byl
vyvěšen na úřední desce i elektronické desce dne 10. ledna 2017 a sejmut dne 7. února 2017. Na
obec byla doručena jedna nabídka v neporušené obálce ve stanoveném termínu a čase.
V 19.12 hod. přistoupil pan starosta k otevření obálky. Zájem projevili Petr a Růžena Novákovi,
nabízená cena 250 Kč/m2. Celková cena za výše uvedené pozemky činí částku 97 000 Kč. Pan starosta
navrhl schválit prodej pozemků parc. č. 2832/1, 2832/2 a pozemků parc. č. st. 904 a 657. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Dále pan starosta navrhl vyvěsit záměr na prodej pozemku parc. č. 2826/27 o výměře 43 m2 a
pozemku parc. č. 2826/28 o výměře 9 m2 vše v k. ú. Nespeky.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

10. Žádost o povolení stavby domovní ČOV na pozemku parc. č. 2315 v k. ú. Nespeky
Dne 12. 12. 2016 byla na obec doručena žádost pana Jana Kratochvíla a paní Kamily Kratochvílové na
povolení stavby domovní ČOV na pozemku parc. č. st. 105 v k. ú. Nespeky. Jedná se o pozemek v ulici
Pod Jezem. Zároveň majitelé podali žádost o napojení do dešťové kanalizace. Zastupitelstvo
diskutovalo na téma povolení a kontrola vypouštění odpadních vod. Pan starosta navrhl schválit
stavbu domovní ČOV na pozemku parc. č. st. 105 v k. ú. Nespeky včetně napojení na obecní dešťovou
kanalizaci. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

11. Žádost o povolení stavby domácí ČOV na pozemku parc. č. 2537/33 v k. ú. Nespeky
Dne 8. 2. 2017 byla na obec doručena žádost pana Ivana Svobody o vyjádření obce ke stavbě
domovní ČOV u rodinného domu č. p. 103 v Nespekách a o souhlas s uložením odpadního potrubí do
obecního pozemku parc. č. 2540 v k. ú. Nespeky. Domácí ČOV je umístěna v záplavovém pásmu.
Stavba musí být zabezpečena a vyvedena nad záplavové pásmo. Dále musí mít zpětnou klapku. Pan
starosta navrhl za výše uvedených podmínek schválit stavbu domovní ČOV na pozemku parc. č.
2537/33 v k. ú. Nespeky a uložení potrubí do obecního pozemku parc. č. 2540. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se
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schváleno.

12. Žádost o proplacení opravy komunikace Petrovická
Dne 9. 12. 2016 byla na obec doručena žádost od p. Rubeše a pí Káchové o proplacení materiálu na
opravu komunikace Petrovická ve výši 2 177 Kč včetně dokladů potvrzující výši nákladů. Pan starosta
přečetl žádost. Proběhla diskuse ohledně proplacení materiálních nákladů na opravu a bylo
konstatováno, že nadále v podobných případech musí být vždy oprava a předběžné náklady
nahlášeny na obec panu starostovi.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení proplacení materiálu na opravu komunikace Petrovická ve
výši 2 177 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

13. Žádost o poskytnutí účelové dotace na projekt Hránovický Vinnetou run
Dne 29. 12. 2016 byla na obec doručena žádost o dotaci na pořádání 1. ročníku Hránovického
Vinnetou běhu, který se bude konat dne 11. 3. 2017. Pan Tomáš Tyling požádal o dotaci ve výši 2 500
Kč. Dále požádal o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na pořádání Nespeckého běhu, který se bude
konat v červenci 2017. Pan starosta navrhl schválit dotaci ve výši 2 500 Kč na pořádání 1. ročníku
Hránovického Vinnetou běhu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Po řádném vypořádání dotace 1. ročníku Hránovického Vinnetou běhu bude poskytnuta dotace na
pořádání Nespeckého běhu.
14. Vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016 Dámský klub + Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace na rok 2017
Dne 2. 1. 2017 předala na obecní úřad paní Vilma Svobodová vyúčtování poskytnuté dotace
Dámského klubu Nespeky za rok 2016, které je v souladu s uzavřenou smlouvou.
Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016 Dámského klubu Nespeky.
Pan starosta navrhl schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017
ve výši 25 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

15. Vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016 Kult klub + Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace na rok 2017
Dne 18. 1. 2017 předala na obecní úřad paní Lenka Hamajdová vyúčtování poskytnuté dotace Kult
klubu za rok 2016, které je v souladu s uzavřenou smlouvou.
Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016 Klub klubu Nespeky.
Pan starosta navrhl schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017
ve výši 8 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

16. Vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016 Sdružení Ledce + Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace na rok 2017
Dne 9. 1. 2017 předla na obecní úřad paní Kateřina Kerlehová vyúčtování poskytnuté dotace Sdružení
Ledce za rok 2016, které je v souladu s uzavřenou smlouvou.
Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016 Sdružení Ledce.
Pan starosta navrhl schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017
ve výši 30 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

17. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 SDH Nespeky
Pan starosta navrhl schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017
ve výši 20 000 Kč pro SDH Nespeky. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

18. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 TJ Sokol Nespeky
Pan starosta navrhl schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017
ve výši 50 000 Kč pro TJ Sokol Nespeky. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

19. Darovací smlouva pro útulek Naděje pro 4 packy
Útulek Naděje pro 4 packy ve spolupráci s panem starostou se postaral o nalezeného psa v katastru
obce Nespeky. Vzhledem k výborné spolupráci pan starosta navrhl dar ve výši 3 000 Kč pro útulek.
Dále navrhl schválit uzavření darovací smlouvy. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

20. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s Generálním ředitelstvím cel
Generální ředitelství cel obci zaslalo dne 18. ledna 2017 Smlouvu č. 2/2014 o odvozu a zneškodnění
odpadu. Pan starosta neakceptuje článek I., odst. 2 o předání nádob, který je v rozporu
s dohodnutým textem přílohy. Pan starosta navrhl prozatím neuzavřít výše uvedenou smlouvu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se
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schváleno.

21. Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad za roky 2013-2016
Dne 11. ledna 2017 byla na obec doručena žádost paní Balážové o prominutí úhrady poplatku za
komunální odpad z důvodu tíživé finanční situace.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost paní Z. Balážové o prominutí poplatku za komunální odpad za
rok 2013 – 2016.
Pan starosta navrhl zaslat uznávací prohlášení paní Z. Balážové o uznání dluhu s měsíční splátkou ve
výši 150 Kč.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

22. DSO Malé Posázaví
Pan starosta informoval, že výbor DSO Malé Posázaví se rozhodl ukončit činnost tohoto svazku.
V současné době dochází k hlasování o rušení svazku v jednotlivých obcích. Likvidátorem byla
ustanovena pí Bohunka Zemanová ze společnosti Posázaví o.p.s. Pan starosta navrhl také hlasovat o
zrušení dobrovolného svazku obcí „DSO Malé Posázaví“, IČ 69347182“ likvidací.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

23. Žádost pana M. Kuchaře
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení výše měsíční odměny pro neuvolněného místostarostu ve
výši 9 000 Kč hrubého od 1. 3. 2017.
Hlasování
7 pro

0 proti

1 se zdržel

schváleno.

Zdržel se Mgr. L. Siebert.
24. Informace
Mokřanský potok – oprava proběhne na jaře. Pozdržení z důvodu neschopnosti uložit vytěžený
sediment, který je klasifikován jako nebezpečný odpad.
Studna u MŠ Nespeky – na základě výsledků rozboru vody bude muset obec koupit novou úpravnu
vody. Zastupitelstvo pověřilo pana J. Basla zjištěním dalších možností úpravy vody v MŠ Nespeky.
JSDHO - z důvodu pozdějšího zapsání jednotky došlo k pozdržení převedení automobilu Denis.
Pan J. Kozel informoval pana starostu o nutném zdražení odvozu odpadních vod. Dále informoval o
zvažování ukončení své činnosti.
Paní M. Voldřichová informovala zastupitelstvo tom, že na elektronické úřední desce máme jiný
jednací řád, než který máme k dispozici na jednání zasedání zastupitelstva.
25. Návrh usnesení
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se
7

schváleno.

Ve 20.50 hod. pan starosta Mgr. Michal Tyrner ukončil zasedání zastupitelstva obce Nespeky.
Příští zasedání se bude konat 1. března 2017 od 18.30 hod. na obecním úřadě.

Zápis byl vyhotoven 17. 2. 2017
Zapisovatel: Hana Kadeřábková

Ověřovatelé zápisu: MgA. Michal Kuchař
Milan Rosanvald

Mgr. Michal Tyrner

MgA. Michal Kuchař

starosta obce

místostarosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 8. 2. 2017
na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 147/2017/OUNE
Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání
1. Schvaluje
- zapisovatelem zápisu paní Hanu Kadeřábkovou,
- ověřovatele zápisu pana Michala Kuchaře a pana Milana Rosenvalda,
- doplnění programu zasedání,
- program zasedání,
- Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti – IV-12-6017974/2 Městečko , kNN pro parc. č.
3618/6, 7 se společností ČEZ Distribuce a. s., zastoupenou společností G+, s.r.o. se sídlem Sadová
625, Kamenice,
- prodej pozemků parc. č. 2832/1, 2832/2 a pozemků parc. č. st. 904 a 657 vše v k. ú. Nespeky za cenu
250 Kč/m2 panu P. Novákovi a pí R. Novákové. Celková cena za výše uvedené pozemky činí částku
97 000 Kč.
- zveřejnit záměr na prodej pozemku parc. č. 2826/27 o výměře 43 m2 a pozemku parc. č. 2826/28 o
výměře 9 m2 vše v k. ú. Nespeky,
- stavbu domovní ČOV na pozemku parc. č. st. 105 v k. ú. Nespeky včetně napojení na obecní
dešťovou kanalizaci,
- stavbu domovní ČOV na pozemku parc. č. 2537/33 v k. ú. Nespeky a uložení potrubí do obecního
pozemku parc. č. 2540 s tím, že stavba musí být zabezpečena a vyvedena nad záplavové pásmo. Dále
musí mít zpětnou klapku.
- proplacení materiálu na opravu komunikace Petrovická ve výši 2 177 Kč,
- dotaci panu T. Tylingrovi ve výši 2 500 Kč na pořádání 1. ročníku Hránovického Vinnetou běhu,
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017 ve výši 25 000 Kč pro
Dámský klub,
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017 ve výši 8 000 Kč pro Kult
Klub,
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017 ve výši 30 000 Kč pro
Sdružení Ledce,
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017 ve výši 20 000 Kč pro SDH
Nespeky,
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017 ve výši 50 000 Kč pro TJ
Sokol Nespeky,
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- Darovací smlouvu ve výši 3 000 Kč pro Nadaci pro 4 packy,
- uznávací prohlášení paní Z. Balážové o uznání dluhu s měsíční splátkou ve výši 150 Kč,
- zrušení dobrovolného svazku obcí „DSO Malé Posázaví“, IČ 69347182“ s likvidací,
- měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu ve výši 9 000 Kč hrubého od 1. 3. 2017.

2. Bere na vědomí
- informace MgA. M. Kuchaře ohledně nabídek na nákup komunálního vozidla,
- vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016 Dámského klubu Nespeky,
- vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016 Kult klubu Nespeky,
- vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016 Sdružení Ledce,
- žádost paní Z. Balážové o prominutí poplatku za komunální odpad za rok 2013 – 2016.

3. Neschvaluje
- smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. 2/2014 s Generálním ředitelstvím
cel.
4. Pověřuje
- pana J. Basla zjištěním dalších možností a nabídek na úpravu vody v MŠ Nespeky.

Ověřovatelé zápisu: MgA. Michal Kuchař
Milan Rosanvald

Mgr. Michal Tyrner

MgA. Michal Kuchař

starosta obce

místostarosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
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