Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 1. 11. 2017 na
obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Č. j.: 870/2017/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. Rozpočtové opatření č. 5.
6. Les Petrovická.
7. Kanalizace – ČOV.
8. SDH Nespeky – žádost o finanční dotaci.
9. Český svaz včelařů.
10. Informace.
11. Diskuse.
12. Návrh usnesení.
13. 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 25. 10. 2017. Ve stejný
den byla zaslána pozvánka spolu s podklady pro zasedání zastupitelstvu.
2. Určení zapisovatele zápisu
Pan starosta navrhl zapisovatelem zápisu paní Hanu Kadeřábkovou. 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 Bc. Aleše Drnce a paní Mgr. Lenku Hamajdovou.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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4. Schválení programu
Pan starosta požádal o doplnění programu – žádost pí M. Voldřichové na pořádání adventních trhů ve
dvoře obecního úřadu dne 2. 12. 2017.
Hlasování o doplnění programu
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Hlasování o schválení programu
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

5. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 27. 9. 2017
- vyvěsit záměr na odkup pozemku parc. č. 2170/23 o výměře 23 m2, v k. ú. Nespeky – pozemek
geometricky zaměřen, probíhá vklad do Katastru nemovitostí – úkol trvá;
- schválení vybudování domovní ČOV na pozemku parc. č. 2537/5 v k. ú. Nespeky – písemně sděleno;
- schválení vybudování domovní ČOV na pozemku parc. č. 2532/1 v k. ú. Nespeky – písemně sděleno;
- Smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6021366/VB/01 Městečko, Benešovská – kNN – p. č.
2706/5 v k. ú. Nespeky se společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupená na základě plné moci
společností ELEKTREOŠTIKA s.r.o. – smlouva podepsána dne 27. 10. 2017;
- zrušení účtů u UniCredit Bank – čísla účtů 2106735047, č. 100275740 a č. 901022530, zůstatek na
účtech je 0 Kč – úkol trvá;
- schválení dotace ve výši 5 000 Kč Dámskému klubu Nespeky a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace – smlouva podepsána dne 25. 10. 2017;
- žádost pana Petra Kubešky na vybudování zpevněného stání na obecním pozemku v Potočinách –
ústně sděleno, vyjádření dosud nepředáno (nevyzvednuto);
- Smlouvu o dílo č. 8/2017 se společností Stavby a rekonstrukce J. Kubeš, Jiráskova 477, Čerčany na
„Rekonstrukci vnitřních prostor OÚ Nespeky“ – smlouva podepsána.
6. Rozpočtové opatření č. 5
Hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 5
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno

7. Les – Petrovická
Dne 15. 9. 2017 bylo na obec doručeno upozornění na špatný stav některých stromů v lese na
Petrovici na pozemku parc. č. 2345/1. Pan starosta s odborným lesním hospodářem obce panem O.
Scharfem se byli v lese podívat na stávající stav. Bylo zjištěno, že většina stromů je napadena
kůrovcem. Lesní hospodář pan Scharf na základě lesního zákona č. 67/2000 Sb. vyrozuměl o chystané
těžbě na pozemku parc. č. 2358, 2345/1, 2, 3, 4 v k. ú. Nespeky Městský úřad Benešov, odbor
životního prostředí – státní správa lesů.
Pan starosta oslovil dva těžaře – pana Beránka a pana Broukala, kteří by obci vytěžili napadené
stromy. Jedná se o cca 100 kubíků dřeva. Pan Beránek nabízí pokácení stromů, ořez a označení
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stromů za cenu 200 Kč/m3. Stažení dřeva, úklid lesa a následný prodej by si obstarala obec ve vlastní
režii. Pan Broukal nabízí obstarat potřebnou techniku, zdarma provést pokácení a úklid s tím, že za
práci si vezme všechno dřevo. Obec by neplatila nic.
Pan starosta po projednání navrhl vyvěsit nabídku na odkup pokácených stromů v lokalitě Petrovice
za cenu 300 Kč/m3. Občané by si museli zajistit rozřezání, stažení a odvoz ve vlastní režii. Dle zájmu
občanů se zastupitelstvo rozhodne o dalším postupu.
Hlasování o vyvěšení nabídky na odkup stromů v lokalitě Petrovice za cenu 300 Kč/m3
7 pro

0 proti

1 se zdržel

schváleno.

Zdržel se M. Rosenvald.
8. Kanalizace ČOV
Jsou vypsány dvě dotace na vybudování kanalizace v obci. Obě dotace jsou vypsány tak, že je nutno
postavit vlastní čistírnu odpadních vod (dále ČOV) a napojení 50 % obyvatel. Obec má dvě možnosti –
postavit pouze ČOV, a to z vlastních prostředků, nebo nechat upravit stávající projekt na vypsanou
dotaci. Obec bohužel nemá vypracovanou projektovou dokumentaci na ČOV. Původní projekt počítal
s vrtem pod řekou a napojení na ČOV v Poříčí nad Sázavou.
Pan starosta navrhl hlasovat o vypsání výběrového řízení na vyprojektování ČOV do již zhotoveného
projektu na kanalizaci
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Pan místostarosta dále informoval o situaci ohledně cen vývozů jímek v obci a dále o vyjednávání
Smlouvy o likvidaci dovážených odpadních vod do ČOV Poříčí nad Sázavou.
9. SDH Nespeky
Dne 24. 10. 2017 byla na obec doručena žádost SDH Nespeky o zahrnutí příspěvku ve výši 30 000 Kč
do rozpočtu obce na rok 2018 na činnost a na vybavení SDH Nespeky. Tato částka by byla použita na
jarní cvičení a soutěže jednotek požární ochrany v rámci okresu Benešov, na zásahy v rámci obce a
dovybavení zásahového a soutěžního družstva výzbrojí a výstrojí. Vzhledem k tomu, že SDH hodlá
v příštím roce brigádně dokončit rekonstrukci objektu Hasičské zbrojnice, která je v majetku obce,
dále žádá o zahrnutí do rozpočtu obce na rok 2018 částku 30 000 – 60 000 Kč na opravu střechy
Hasičské zbrojnice, která je v havarijním stavu.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost SDH Nespeky.
10. Český svaz včelařů
Dne 15. 9. 2017 byla na obec doručena žádost Českého svazu včelařů, z. s. o finanční podporu
včelařství v naší obci ve výši, kterou si obec sama stanoví. Uvedený příspěvek by byl použit pro
udržení, podporu a rozvoj včelařství.
Pan starosta navrhl příspěvek ve výši 2 000 Kč
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Pan starosta navrhl hlasovat o schválení darovací smlouvy s Českým svazem včelařů, z. s.
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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11. Pořádání Adventních trhů ve dvoře OÚ
Dne 1. 11. 2017 byla na obec doručena žádost na pořádání Adventních trhů ve dvoře OÚ dne 2. 12.
2017 od 14.00 do 17.00 hodin.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení pořádání Adventních trhů ve dvoře obecního úřadu dne 2.
12. 2017
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

12. Informace
- obec má vypracovaný projekt na dopravní zrcadlo u výjezdu z Potočin, v příštím týdnu pan starosta
zakoupí zrcadlo a nechá zabudovat;
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nespeky uskutečnila první dva ostré výjezdy o víkendu dne 28.
– 29. 10. 2017, které zvládla velmi dobře. Pan starosta osobně poděkoval členům jednotky.
- územní plán – podána informace o stavu zpracování;
- odpadové hospodářství v roce 2018 – v současné době nemáme ještě cenovou nabídku na rok 2018,
ale ze zpráv již nyní víme, že se bude zdražovat až o 15%;
- rozbitý zahradní traktor – v rozpočtu na rok 2018 je nutné naplánovat nákup nového zahradního
traktoru;
- plán na Advent 2018:
2. 12. tradiční vánoční trhy
3. 12. rozsvěcení vánočního stromu u Pomníku
5. 12. Mikuláš v Mateřské škole Nespeky
16. 12. advent v Městečku u zvoničky
23. 12. zpívání u kapličky
13. Diskuse
Pan místostarosta navrhl osvětlit kapličku v Nespekách z veřejného osvětlení.
Pan Milan Rosenvald upozornil na nutnost opravit díry v ulici Sokolská.
Paní Michaela Voldřichová upozornila na nepořádek v zastávce u Borovice.
14. Návrh usnesení
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

V 21.00 hod. pan starosta Mgr. Michal Tyrner ukončil zasedání zastupitelstva obce. Poděkoval
přítomným zastupitelům za aktivní přístup. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat dne 13. 12.
2017 od 19.00 hodin.
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Zápis byl vyhotoven dne 1. 11. 2017.
Zapisovatel: Hana Kadeřábková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Hamajdová
Bc. Aleš Drnec

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 1. 11. 2017
na obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 870/2017/OUNE

Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání:
1. Schvaluje
- zapisovatelem zápisu Hanu Kadeřábkovou,
- ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Hamajdovou a Bc. Aleše Drnce,
- doplnění programu,
- program zasedání,
- rozpočtové opatření č. 5,
- vyvěšení nabídky na odkup stromů v lokalitě Petrovice za cenu 300 Kč/m3,
- vypsání výběrového řízení na vyprojektování ČOV do již zhotoveného projektu na kanalizaci,
- příspěvek Českému svazu včelařů, z. s. ve výši 2 000 Kč,
- Darovací smlouvu s Českým svazem včelařů, z. s.,
- pořádání Adventních trhů ve dvoře obecního úřadu dne 2. 12. 2017.
2. Bere na vědomí
- informaci pana místostarosty ohledně cen vývozů jímek v obci a dále o vyjednávání Smlouvy o
likvidaci dovážených odpadních vod do ČOV Poříčí nad Sázavou,
- žádost SDH Nespeky.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Hamajdová
Bc. Aleš Drnec

Mgr. Michal Tyrner

MgA. Michal Kuchař

starosta obce

místostarosta obce

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