Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 21. 12. 2017 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.: 10/2018/OUNE
Celkem přítomno: 10
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 8
Nepřítomno a omluveno OZ: Milan Rosenvald
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 zastupitelstva obce.
5. Odpady 2018.
6. Změna odměňování zastupitelstva obce dle zákona č. 99/2017 Sb. platného od 1. ledna
2018.
7. Předčasné splacení úvěru MŠ ve výši 581 815,75 Kč.
8. Rozpočet obce na rok 2018.
9. Střednědobý výhled obce na rok 2019 a 2020.
10. Plán inventur obce za rok 2017.
11. Rozpočet MŠ Nespeky na rok 2018.
12. Střednědobý výhled MŠ Nespeky na rok 2019 a 2020.
13. Projednání závazných ukazatelů MŠ Nespeky na rok 2018.
14. Rozpočtové opatření č. 6.
15. Zpráva ze zasedání Finančního výboru.
16. Zpráva ze zasedání Kontrolního výboru.
17. ČOV – Poříčí nad Sázavou.
18. Les Petrovická – vyhodnocení záměru na prodej dřeva.
19. Poskytování servisních služeb Fireport – JSDH Nespeky.
20. Mobilní hlasová služba O2.
21. Dotace MMR – Podpora obnovy venkova, Podpora obnovy místních komunikací.
„Rekonstrukce místní komunikace v obci Nespeky“.
22. Příkazní smlouva č. 0812201701 – obnova místních komunikací.
23. Plná moc k zastupování ve všech záležitostech a jednání související s podáním žádosti o
dotaci na příkazní smlouvu č. 0812201701.
24. Vyúčtování adventních trhů.
25. SDH Nespeky.
26. TJ Sokol Nespeky.
27. Dámský klub Nespeky.
28. Sdružení Ledce.
29. Kult klub Nespeky.
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30. Nabídka na odkup podílu 1/15 parc. č. 2703/11 a 1/15 parc. č. 2703/22 vše v k.ú.
Nespeky.
31. Smlouva o zřízení služebnosti – věcného břemene na parc. č. 2540 v k.ú. Nespeky.
32. Dělení a scelování pozemků a umístění komunikace v lokalitě „V Loučkách“ v
Nespekách.
33. Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2018.
34. Žádost o poskytnutí dotace na projekt Čistá řeka Sázava.
35. Žádost o poskytnutí dotace – Český svaz ochránců přírody.
36. Žádost o poskytnutí dotace – Ochrana Fauny ČR o.p.s..
37. Žádost o poskytnutí dotace – Nadační fond Folivora, ZOO Ústí nad Labem.
38. Žádost o poskytnutí dotace – OSH ČMS Benešov.
39. Informace.
40. Diskuze.
41. Návrh usnesení.
42. Závěr.
1. Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta přivítáním přítomných zastupitelů a hostů.
Oznámení o konání schůze bylo vyvěšeno dne 14. 12. 2017 na úřední i elektronické desce.
Dne 14. 12. 2017 byla zastupitelstvu zaslána pozvánka spolu s podklady pro zasedání.
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 Jaroslava Basla a pana Michala Kuchaře.

Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

4. Schválení programu zasedání
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
zastupitelstva a v souladu s programem zveřejněným na úřední desce.
Hlasování o schválení programu

7 pro

0 proti

0 zdržel se
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schváleno.

5. Platba za odpady v roce 2017
Společnost Marius Pedersen, a. s. představila obci novou cenovou nabídku na rok 2018, která se od
loňské cenové nabídky výrazně liší. Svoz nádoby 120 l se svozem 1 x týdně se z ceny 2 015 Kč
navyšuje na cenu 2695 Kč. Také v ostatních položkách došlo k výraznému zdražení.
Cenové navýšení společnost odůvodňuje z více důvodů. První důvod je zvýšení mezd u svých
pracovníků z důvodu personální krize, která zasáhla celou Českou republiku, dále inflace a zhoršení
situace na trhu s plastovými odpady.
V okolních obcích se rozhodli začít svážet nádoby 1 x za 14 dní a došlo k razantnímu zvýšení poplatku.
Pan starosta navrhl v roce 2018 umístit nádoby na separaci do domácností. Společnost Marius
Pedersen, a. s. nabízí při odběru 250 ks žlutých a 250 ks modrých popelnic poplatek za svoz 659
Kč/ks.

Po projednání pan starosta navrhl výši za svoz popelnic:
80 l svoz 1 x 7 dní - v ceně je dále zahrnuta zdarma popelnice na separaci 240 l - svoz 1 x 28 dní, cena
celkem 1 750 Kč/rok.
Hlasování

7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

V 18.13 hod. přišel pan Petr Kubeška.
120 l svoz 1 x 7 dní - v ceně je dále zahrnuta zdarma popelnice na separaci 240 l - svoz 1 x 28 dní,
cena celkem 2 000 Kč/rok.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

120 l svoz 1 x 14 dní - v ceně je dále zahrnuta zdarma popelnice na separaci 240 l - svoz 1 x 28 dní,
cena celkem 1 700 Kč/rok.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

240 l svoz 1 x 7 dní - v ceně je dále zahrnuta zdarma popelnice na separaci 240 l svoz 1 x 28 dní, cena
celkem 4 000 Kč/rok.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

120 l svoz 1 x 7 dní pro podnikatele - v ceně je dále zahrnuta zdarma popelnice na separaci 240 l svoz
1 x 28 dní, cena celkem 4 000 Kč/rok.
Hlasování
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8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

bez vlastní nádoby – společná nádoba 1100 l – svoz dle potřeby, pouze pro nemovitosti Na Ranči,
Petrovice, V Chaloupkách, Ledce atd. – cena 1500 Kč/rok.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Na základě této cenové změny pan starosta navrhl aktualizovat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

6. Právní úprava poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí
Od 1. 1. 2018 vstupuje v platnost nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Novela nově stanovuje 11
velikostních kategorií obcí, konkrétní výši odměn za měsíc pro uvolněné členy zastupitelstva obce a
maximální odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva. Pro zařazení obce do příslušné velikostní
kategorie z hlediska odměňování členů zastupitelstva je rozhodující počet obyvatel obce (včetně
cizinců), kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku v roce voleb, a to po
celé funkční období jednoho zastupitelstva. Od 1. ledna 2018 začne obec vyplácet uvolněným členům
zastupitelstva (automaticky ze zákona, aniž by o tom zastupitelstvo obce rozhodovalo) odměnu za
měsíc podle nové právní úpravy. Stanovovat odměny za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva je
nadále vyhrazeno zastupitelstvu obce. V usnesení zastupitelstvo obce stanoví výši odměn za měsíc, a
to částkou v celých korunách. Odměny nelze stanovit se zpětnou platností a související usnesení
pozbývá platnosti uplynutím volebního období zastupitelstva, které odměnu stanovilo.
Zastupitelstvo obce Nespeky stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách:
Paní Lenka Hamajdová navrhla odměny dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. K návrhu byly
vzneseny protinávrhy.
Hlasování

4 pro

4 proti

0 zdržel se

neschváleno.

Pro: Michal Kuchař, Lenka Hamajdová, Leona Uhrová, Petr Kubeška.
Proti: Michal Tyrner, Aleš Drnec, Ladislav Siebert, Jaroslav Basl.
Pan Petr Kubeška navrhl odměnu za výkon funkce neuvolněnému místostarostovi ve výši16 000 Kč za
měsíc. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Hlasování

7 pro

0 proti

1 se zdržel

schváleno.

Zdržel se: M. Kuchař.
Pan Aleš Drnec navrhl odměnu za výkon funkce předsedům výborů panu L. Siebertovi a panu P.
Kubeškovi ve výši 2 000 Kč za měsíc. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování

7 pro

0 proti

1 se zdržel

schváleno.

Zdržel se: L. Siebert.
Pan Ladislav Siebert navrhl odměnu za výkon funkce členů zastupitelstva včetně členů výborů
zastupitelstva ve výši 1 379 Kč za měsíc. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování

6 pro

0 proti

2 zdržel se

schváleno.

Zdržel se: M. Kuchař, A. Drnec.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
7. Předčasné splacení úvěru na Mateřskou školu /dále MŠ/ Nespeky
Obci Nespeky zbývá doplatit úvěr na MŠ ve výši cca 581 815,75 Kč + poslední splátka úvěru ve výši
58 333 Kč + úrok z úvěru. Původně měl být úvěr doplacen až 31. 12. 2021. Pan starosta navrhl
doplatit úvěr k 31. 12. 2017. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

8. Rozpočet obce na rok 2018
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce dne 4. 12. 2017. Rozpočet je
sestaven jako schodkový. Celkové příjmy činí částku 9 550 000 a výdaje činí částku 10 578 750 Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 978 750 Kč bude kryt z uspořených finančních prostředků na běžném účtu
z předchozích let. Finanční výbor kladl důraz, aby byl rozpočet obce sestaven tak, aby volební období
nebylo schodkové, ale vyrovnané. V rozpočtu jsou tyto hlavní investice - oprava cest, elektrický kotel
+ radiátory pro kancelář OÚ, nákup zahradní techniky pro potřeby OÚ, rekonstrukce bytové jednotky,
uzemní plán, příspěvek Obci Poříčí nad Sázavou na víceúčelové hřiště. K návrhu nebyla podána žádná
připomínka.
Na sestavení rozpočtu se podílel i Finanční výbor. Zasedání Finančního výboru proběhlo dne 22. 11.
2017. Pan Ladislav Siebert přednesl zprávu Finančního výboru.
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Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu Finančního výboru ze dne 22. 11. 2017.
Pan starosta navrhl schválit rozpočet obce na rok 2018 jako schodkový, schodek bude kryt
z uspořených prostředků na běžném účtu z předchozích let. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

9. Střednědobý výhled rozpočtu obce Nespeky na období 2019 – 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019 – 2020 byl vyvěšen na úřední desce a
elektronické úřední desce dne 27. 11. 2017. K návrhu nebyla podána žádná připomínka.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Nespeky na období
2019 – 2020.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

10. Inventarizace obce za rok 2017
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s plánem inventur za rok 2017. Dále informoval zastupitelstvo o
sestavení inventarizační komise ve složení Michal Kuchař, Aleš Sýkora, Karel Bíba a Hana
Kadeřábková. Pan starosta navrhl schválit plán inventur za rok 2017. K návrhu nebyl vznesen žádný
protinávrh.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

11. Rozpočet MŠ Nespeky
Dne 13. listopadu 2017 Mgr. Monika Písková doručila na obec návrh rozpočtu MŠ Nespeky na rok
2018. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce dne 27. 11. 2017. Na
rok 2017 byl schválen rozpočet ve výši 705 000 Kč. Do školky v průběhu roku obec dále investovala
např. na vybudování zahradního domku, byla zakoupena nová úpravna vody. Na zasedání Finančního
výboru bylo navrženo schválit rozpočet MŠ na rok 2018 ve výši 720 000 Kč.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

12. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nespeky na období 2019 -2021
Dne 13. listopadu 2017Mgr. Monika Písková doručila na obec Střednědobý výhled rozpočtu MŠ
Nespeky na období 2019 – 2021. Návrh Střednědobého výhledu byl vyvěšen na úřední desce a
elektronické úřední desce dne 27. 11. 2017. Pan starosta navrhl schválit návrh Střednědobého
výhledu rozpočtu MŠ Nespeky na období 2019 – 2021. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

13. Projednání závazných ukazatelů MŠ Nespeky na rok 2018
Pan starosta navrhl schválit závazné ukazatele MŠ Nespeky tj. neinvestiční příspěvek na provoz od
zřizovatele ve výši 720 000 Kč a dodržení normativních výdajů dle schváleného rozpočtu na rok 2018.
Příspěvek bude poukázán MŠ Nespeky na běžný účet ve dvou splátkách tj. do 15. 1. 2018 a do 15. 7.
2018. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Pan starosta navrhl pověřit jeho osobu schvalováním přesunu normativních výdajů dle schváleného
rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2018.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

14. Rozpočtové opatření č. 6
Pan starosta navrhl schválit rozpočtové opatření č. 6
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

15. Zpráva Kontrolního výboru
Dne 12. 12. 2017 proběhlo na obecním úřadě zasedání Kontrolního výboru. Pan Petr Kubeška přečetl
zprávu Kontrolního výboru.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru.
Pan starosta vyhlásil přestávku od 19,15 hod. do 19,20 hod.
16. Svoz splaškových vod
Pan místostarosta informoval o stavu jednání s obcí Poříčí nad Sázavou ohledně svozu odpadních vod
do čistírny odpadních vod /dále ČOV/ obce Poříčí nad Sázavou. Byly vyhotoveny návrhy smluv mezi
obcemi Nespeky, Poříčí nad Sázavou, VHS a odvozci odpadních vod panem J. Kozlem a panem
Breburdou. Dne 13. 12. 2017 na zasedání zastupitelstva obce Poříčí nad Sázavou bylo odsouhlaseno
podepsání smlouvy.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu pana Michala Kuchaře.
17. Les Petrovická
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Dne 2. listopadu 2017 byl vyvěšen záměr na prodej dřeva z lesa Petrovice. Přihlásilo se několik
občanů. V současné době probíhá kácení. K záměru se přihlásila paní M. – 5 m3, pan D. – 5 m3, pan
P. R. – 20 m3, pan K. – 20 m3, pan C. – 10 m3, pan J. – 6 m3 a pan J.cN. s panem A. K. – dohromady
cca 80 m3. Pan starosta navrhl schválit požadovaný odběr dřeva výše uvedeným občanům za cenu
300 Kč/m3 a smlouvu o odkupu dřeva.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

18. Poskytování servisních služeb FIREPORT
Jedná se o poskytování servisních služeb spočívající v přenosu dat prostřednictvím elektronického
systému pro svolávání a informování jednotek požární ochrany s označením „FIREPORT“. Předmětem
servisu je denní 24hodinové připojení dané jednotky požární ochrany k operačnímu středisku –
serveru a dodávání informací o mimořádné události formou SMS na telefonní čísla zaregistrovaná
v portále FIREPORT. FIREPORT pro JPO V stojí 1 500 Kč ročně bez DPH. Pan starosta navrhl schválit
Podmínky poskytování servisních služeb FIREPORT a podpis výše uvedené smlouvy.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

19. Mobilní hlasová služba
V současné době obecní úřad využívá k telefonování služby od tří dodavatelů. T- Mobile (mobilní
telefon), Dial Telecom (volání pevná) a O2 (internet) v celkové výši 1 817 Kč. Pan starosta poptal
společnost O2, a.s. Tato společnost nabídla veškeré služby za cenu 1 385 Kč (úspora 432 Kč/měsíc).
Dále nabídla slevu 4 000 Kč na nový telefon Huawei P9. S touto slevou bude cena nového telefonu
295 Kč. Pan starosta navrhl schválit Smlouvu na mobilní hlasovou službu se společností O2 CR, a. s. se
sídlem Za Brumlovkou 266/3, 140 22 Praha 4 – Michle a podpis výše uvedené smlouvy. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

20. Dotace - Ministerstvo pro místní rozvoj
V roce 2016 obec požádala o dotaci na opravu místní komunikace – část ulice Petrovická, kterou
v roce 2017 obdržela. V tomto roce bychom opět rádi požádali o dotaci. Jednalo by se o opravu krytu
komunikace ulice Frágnerova a V. Nezvala. Projekt je již zpracován. Pan starosta navrhl požádat o
dotaci z programu č. 5 Podpora obnovy místních komunikací, podprogram podpora rozvoje venkova
od Ministerstva pro místní rozvoj. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se
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schváleno.

21. Příkazní smlouva č. 0812201701 pro společnost TNT Consulting, s. r. o.
Předmětem této smlouvy je zajištění podání žádosti o dotaci rámci Podpory obnovy místních
komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Obnova místní komunikace v obci Nespeky“.
Pan starosta navrhl schválit Příkazní smlouvu č. 0812201701 a pověřit ho podepsáním výše uvedené
smlouvy.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

22. Plná moc pro společnost TNT Consulting, s. r. o.
Předmětem Plné moci je zastupování obce společností TNT Constulting, s. r. o. ve všech záležitostech
a jednáních souvisejících s podáním žádosti o dotaci a s vyřízením dotace na projekt „Obnova místní
komunikace v obci Nespeky“. Tato plná moc by se uzavřela na dobu platnosti Příkazní smlouvy č.
0812201701. Pan starosta navrhl schválit plnou moc a pověřit ho podepsáním výše uvedené plné
moci.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

23. Vyúčtování adventních trhů
Pan starosta poděkoval paní Mgr. M. V. za organizaci adventních trhů. Trhy se vydařily. Nespecké trhy
mají zisk 4 283 Kč.
Pan starosta poděkoval paní Mgr. L. Hamajdové za pěvecké vystoupení u zvoničky. Setkání
v Městečku se taktéž velmi vydařilo. Zisk z této akce je 1604 Kč.
Celkem tedy 5 887 Kč. Jedná se o dobrovolné příspěvky od lidí na pořádání Adventních trhů a setkání.
Tyto peníze budou použity na dřevěný stánek a na rozšíření vánoční výzdoby.
24. Žádost o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů /dále SDH/ Nespeky
Dne 24. října 2017 podal SDH Nespeky žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 ve výši 30 000 Kč. Dále
žádají o zahrnutí do rozpočtu obce na rok 2018 částku cca 30 až 60 tis. Kč na opravu střechy objektu
Hasičské zbrojnice. Po projednání na Finančním výboru bylo do rozpočtu zahrnuto 25 000 Kč. Na
stavební činnost 10 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování o schválení výše dotace 25 000 Kč a hlasování o schválení Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace a její podepsání.

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

25. Vyúčtování poskytnuté dotace TJ Sokol Nespeky na rok 2017 a žádost o dotaci na rok 2018
Dne 20. listopadu 2017 předal pan Pavel Drnec za TJ Sokol Nespeky vyúčtování dotace na rok 2017,
čímž splnil podmínku poskytnutí dotace na rok 2017.
Dne 28. listopadu 2017 podala TJ Sokol Nespeky žádost o dotaci na rok 2018 ve výši 70 000 Kč na
činnost a na 35 000 na drobné opravy. Po projednání na Finančním výboru bylo do rozpočtu zahrnuto
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50 000 Kč a na opravu žumpy u kabin 45 000 Kč. Pan Mgr. Ladislav Siebert navrhl schválit dotaci ve
výši 70 000 Kč.
Hlasování o schválení dotace ve výši 70 000 Kč a hlasování o schválení Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace a její podepsání.

6 pro

0 proti

zdrželi se 2

schváleno.

Pro: M. Tyrner, J. Basl, L. Uhrová, L. Siebert, A. Drnec.
Zdrželi se: L. Hamajdová, M. Kuchař.
Paní Leona Uhrová by ráda vyřešila platby spotřeby elektrické energie.
26. Žádost o poskytnutí dotace Dámskému klubu
Paní V. Svobodová doručila dne 1. 11. 2017 za Dámský klub na obecní úřad žádost o poskytnutí
dotace na rok 2018 ve výši 30 000 Kč. Po projednání na Finančním výboru bylo do rozpočtu zahrnuto
25 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování o schválení dotace ve výši 25 000 Kč a hlasování o schválení Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace a její podepsání.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

27. Žádost o poskytnutí dotace Sdružení Ledce
Dne 4. 12. 2017 byla na obecní úřad doručena žádost od Sdružení Ledce na poskytnutí dotace na rok
2018 ve výši 30 000 Kč. Po projednání na Finančním výboru bylo do rozpočtu zahrnuto 25 000 Kč.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování o schválení dotace ve výši 25 000 Kč a hlasování o schválení Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace a její podepsání.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

28. Vyúčtování poskytnuté dotace na rok 2017 Kult klubu
Dne 1. 12. 2017 předala paní Mgr. Lenka Hamajdová vyúčtování poskytnuté dotace Kult klubu na rok
2017. Paní L. Hamajdová informovala, že činnost Kult klubu dále nebude pokračovat. Pan starosta
poděkoval paní L. Hamajdové a všem jejím kolegům, kteří po 22 let dělali velmi záslužnou činnost
v oblasti kulturního rozvoje dětí a mládeže. Dle stanov Kult klubu chtějí předat zůstávající majetek
keramické díly do majetku obce. Pan starosta navrhl schválit Protokol o předání zůstávajícího
majetku spolku Kult Klub do majetku obce.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se
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schváleno.

29. Nabídka na odkup podílu pozemků
Dne 1. 12. 2017 obdržela obec nabídku na odkup podílu pozemků parc. č. 2703/11 a 2703/22 v k. ú.
Nespeky. Jedná se o 1/15 podílu těchto pozemků za celkovou cenu 2 000 Kč. V přepočtu cena za m2
činí částku 9,75 Kč. Tyto pozemky /cesty/ jsou umístěny v lokalitě, která doposud není zastavěna
v Městečku. Pan starosta navrhl hlasovat o odkoupení 1/15 podílu parcel parc. č. 2703/22 a 2703/11.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování

0 pro

7 proti

zdržel se 1

neschváleno.

Proti: M. Tyrner, A. Drnec, J. Basl, L. Siebert, P. Kubeška, L. Uhrová, L. Hamajdová.
Zdržel se: M. Kuchař z důvodu střetu zájmů.

30. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
Na podzim tohoto roku jsme schvalovali panu I. S. stavbu čistírny odpadních vod s napojením do řeky
Sázavy a Smlouvu o smlouvě budoucí položení odvodního potrubí přes obecním pozemek parc. č.
2540 v k. ú. Nespeky. Stavba je již zrealizována, pan I. S. nechal vyhotovit geometrický plán a Smlouvu
o věcném břemenu. Smlouva je úplatná, jednorázový poplatek činí částku 1 000 Kč. Pan starosta
navrhl schválit Smlouvu o věcném břemenu a její podepsání. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

31. Dělení a scelování pozemků v lokalitě Loučky
V posledních měsících obecní úřad spolu s několika majiteli pozemků v této lokalitě započal v jednání
ohledně této lokality. Celá tato lokalita cca 7,5 hektaru má 19 majitelů. V územním plánu je již od
roku 1997 jako stavební, nicméně dle platného územního plánu, zde měla být provedena studie, jak
tuto oblast řešit. Studii vypracoval Ing. E. Novák. Bylo zde navrženo, že každý z podílníků se bude
podílet procentuelně z celkové výměry na výstavbu cest a výsadbu zeleně. Obecní zastupitelstvo
rozhodlo již v devadesátých letech kolik komunikací a kolik zeleně v této lokalitě má být umístěno.
Komunikací je zde více, je to z důvodu obslužnosti jednotlivých parcel. Podpis na vydání rozhodnutí o
umístění stavby /DUR/ je v pravomoci starosty, ale zde se jedná pro pan starostu o střet zájmů.
Ze strany obce bylo požádáno o rozšíření komunikací z předepsaných 8 metrů na 9 a přidání zeleně.
Vlastníci tuto variantu odmítli. Do 31. 12. 2017 rozhoduje o DUR stavební úřad. Od 1. 1. 2018 bude
administrativní postup složitější.
Zastupitelstvo bere na vědomí dělení a scelování pozemků v lokalitě Loučky a navrhuje rozšíření
komunikací a přidání zeleně do této lokality.
32. Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví
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Dne 1. 11. 2017 byla datovou schránkou doručena žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu
Posázaví. Ředitelka společnosti Posázaví o. p. s. paní B. Zemanová požádala s ohledem na rozsah
realizovaných obecně prospěšných aktivit ve prospěch naší obce o neinvestiční dotaci na zajištění
provozu Posázaví o. p. s. v roce 2018 ve výši 69 500 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Posázaví o. p. s. o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu
Posázaví.
33. Žádost o poskytnutí dotace na projekt Čistá řeka Sázava
Dne 5. 12. 2017 byla datovou schránkou doručena žádost o poskytnutí dotace na projekt Čistá řeka
Sázava. Dle počtu kilometrů břehu nás Posázaví o. p. s. žádá o dotaci ve výši o 23 173 Kč. Paní L.
Hamajdová navrhla na tento projekt přispět částku 5 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování

7 pro

0 proti

zdržel se 1

schváleno.

Pro: M. Tyrner, M. Kuchař, A. Drnec, J. Basl, P. Kubeška, L. Hamajdová, L. Uhrová.
Zdržel se: L. Siebert.
34. Žádost o finanční dar ČSOP Vlašim
Dne 13. 12. 2017 byla na obecní úřad doručena žádost od ČSOP Vlašim. Tato organizace děkuje za
finanční dar, který jí obec poskytla v roce 2017. Dále se dovolují požádat o finanční dar na rok 2018.
Tato organizace nabízí zajištění přednášky na téma ochran přírody a volně žijících zvířat. Tato
přednáška by mohla proběhnout pro děti v naší mateřské škole. Pan starosta navrhl přispět částkou
ve výši 3 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování o poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč a schválení darovací smlouvy a její podepsání.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

35. Žádost o finanční podporu společnosti Ochrana fauny ČR o. p. s.
Dne 23. 11. 2017 byl na obecní úřad doručen dopis ze společnosti Ochrany fauny ČR, o.p.s., ve
kterém nás ředitel p. Křížek žádá o finanční podporu.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Ochrany fauny ČR o. p. s.
36. Žádost Nadačního fondu Folivora o podporu
Dne 30. listopadu 2017 obdržela obec email od Nadačního fondu Folivora – ZOO Ústí nad Labem, ve
které žádají o podporu při dostavbě asijského domu.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Nadačního fondu Folivora.

12

37. Žádost o finanční podporu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Dne 12. 12. 2017 byla na obec doručena žádost od paní Dany Vilímkové, starostky Okresního sdružení
hasičů Benešov o poskytnutí finanční pomoci na zabezpečení činnosti okresního sdružení hasičů.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Okresního sdružení hasičů Benešov.
38. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Nespeky za rok 2017
Dne 27. 11. 2017 proběhlo na obecním úřadě dílčí přezkoumání hospodaření obce Nespeky. Kontrolu
provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Bylo zjištěno: obec neúčtovala k 30. 6. 2017 ani k 30. 9. 2017 na účtu 432 o převodu hospodářského
výsledku za rok 2016 (závěrečný účet za rok 2016 a účetní závěrka schválena zastupitelstvem obce
dne 28. 6. 2017).
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nespeky za rok 2017.
39. Informace
Dílčí přezkoumání hospodaření DSO Malé Posázaví za rok 2017
Dne 13. 12. 2017 proběhlo v obci Velim u Kolína dílčí přezkoumání hospodaření DSO Malé Posázaví.
Snad již poslední. Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Pan starosta pozval přítomné hosty a zastupitelstvo na Adventní zpívání u kapličky dne 23. 12. 2017
od 17.00 hod.
40. Diskuze
Pí K. navrhla u fotbalového hřiště vybudovat ČOV. Odpověď – bohužel nelze, protože ČOV musí běžet
soustavně.
Pan L. Siebert poděkoval zastupitelstvu za schválení příspěvků místním spolkům.
41. Návrh usnesení
Pan starosta navrhl schválit návrh usnesení. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování

8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

42. Závěr
Ve 21.45 hod. pan starosta Mgr. Michal Tyrner ukončil zasedání zastupitelstva obce Nespeky. Příští
zasedání se bude konat 7. února 2018 od 18.00 hodin na obecním úřadě.
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Zápis byl vyhotoven dne 21. 12. 2017.
Zapisovatel: Hana Kadeřábková

Ověřovatelé zápisu: MgA. Michal Kuchař
Jaroslav Basl

Mgr. Michal Tyrner

MgA. Michal Kuchař

starosta obce

místostarosta obce

Vyvěšeno: 8. 1. 2018
El. vyvěšeno: 8. 1. 2018
Sejmuto:
El. sejmuto:
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 21. 12. 2017
na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 10/2018/OUNE
Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání
1. Schvaluje
- zapisovatelem zápisu paní Hanu Kadeřábkovou,
- ověřovatele zápisu pana Michala Kuchaře a pana Jaroslava Basla,
- program zasedání,
- ceny popelnic







80 l svoz 1 x 7 dní - v ceně je dále zahrnuta zdarma popelnice na separaci 240 l - svoz 1 x 28
dní, cena celkem 1 750 Kč/rok,
120 l svoz 1 x 7 dní - v ceně je dále zahrnuta zdarma popelnice na separaci 240 l - svoz 1 x 28
dní, cena celkem 2 000 Kč/rok,
120 l svoz 1 x 14 dní - v ceně je dále zahrnuta zdarma popelnice na separaci 240 l - svoz 1 x
28 dní, cena celkem 1 700 Kč/rok,
240 l svoz 1 x 7 dní - v ceně je dále zahrnuta zdarma popelnice na separaci 240 l svoz 1 x 28
dní, cena celkem 4 000 Kč/rok,
120 l svoz 1 x 7 dní pro podnikatele - v ceně je dále zahrnuta zdarma popelnice na separaci
240 l svoz 1 x 28 dní, cena celkem 4 000 Kč/rok,
bez vlastní nádoby – společná nádoba 1100 l – svoz dle potřeby, pouze pro nemovitosti Na
Ranči, Petrovice, V Chaloupkách, Ledce atd. – cena 1500 Kč/rok.

- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad,
- odměnu za výkon funkce neuvolněnému místostarostovi ve výši16 000 Kč za měsíc,
- odměnu za výkon funkce předsedům výborů panu L. Siebertovi a panu P. Kubeškovi ve výši 2 000 Kč
za měsíc,
- odměnu za výkon funkce členů zastupitelstva včetně členů výborů zastupitelstva ve výši 1 379 Kč za
měsíc,
- doplacení úvěru na MŠ Nespeky k 31. 12. 2017,
- Rozpočet obce na rok 2018 jako schodkový, schodek bude kryt z uspořených prostředků na běžném
účtu z předchozích let,
- Střednědobý výhled rozpočtu obce Nespeky na období 2019 – 2020,
- Plán inventur za rok 2017,
- Rozpočet MŠ Nespeky na rok 2018,
- Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nespeky na období 2019 -2021,
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- Závazné ukazatele MŠ Nespeky tj. neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 720 000 Kč
a dodržení normativních výdajů dle schváleného rozpočtu na rok 2018,
- rozpočtové opatření č. 6,
- odběr dřeva občanů za cenu 300 Kč/m3 a smlouvu o odkupu dřeva,
- Podmínky poskytování servisních služeb FIREPORT a podpis výše uvedené smlouvy,
- Smlouvu na mobilní hlasovou službu se společností O2 CR, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/3, 140
22 Praha 4 – Michle a podpis smlouvy,
- žádost o dotaci z programu č. 5 Podpora obnovy místních komunikací, podprogram podpora rozvoje
venkova od Ministerstva pro místní rozvoj,
- Příkazní smlouvu č. 0812201701 se společností TNT Consulting, s.r.o. a její podpis,
- Plnou moc na zastupování obce společností TNT Constulting, s. r. o. ve všech záležitostech a
jednáních souvisejících s podáním žádosti o dotaci a s vyřízením dotace na projekt „Obnova místní
komunikace v obci Nespeky“,
- poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč SDH Nespeky a schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace a její podepsání,
- poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč TJ Sokolu Nespeky a schválení Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace a její podepsání,
- poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč Dámskému klubu a schválení Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace a její podepsání,
- poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč Sdružení Ledce a schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace a její podepsání,
- Protokol o předání zůstávajícího majetku spolku Kult Klub do majetku obce,
- Smlouvu o věcném břemenu s panem I. S. na položení odvodního potrubí přes obecní pozemek
parc. č. 2054 v k. ú. Nespeky,
- poskytnutí dotace na projekt Čistá řeka Sázava společnosti Posázaví o. p. s. ve výši 5 000 Kč,
- finanční dar ve výši 3 000 Kč a Darovací smlouvu a její podepsání se společnosti ČSOP Vlašim,
- návrh usnesení.

2. Neschvaluje
- odměny neuvolněným zastupitelům dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
- odkoupení 1/15 podílu parcel parc. č. 2703/22 a 2703/11, v k. ú. Nespeky.

3. Pověřuje
- pana starostu přesunem normativních výdajů dle schváleného rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2018.
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4. Bere na vědomí
- zprávu Finančního výboru ze dne 22. 11. 2017,
- zprávu Kontrolního výboru ze dne 12. 12. 2017,
- zprávu místostarosty ohledně svozu odpadních vod do ČOV v Poříčí nad Sázavou,
- dělení a scelování pozemků v lokalitě Loučky a navrhuje rozšíření komunikací a přidání zeleně do
této lokality,
- žádost Okresního sdružení hasičů Benešov o poskytnutí finanční pomoci na zabezpečení činnosti
okresního sdružení hasičů,
- žádost Posázaví o. p. s. o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví,
- žádost Ochrany fauny ČR o. p. s. o finanční příspěvek,
- žádost Nadačního fondu Folivora na dostavbu asijského domu v ZOO Ústí nad Labem,
- Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nespeky za rok 2017.
Ověřovatelé zápisu: MgA. Michal Kuchař
Jaroslav Basl

MgA. Michal Kuchař

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce

místostarosta obce

Vyvěšeno: 8. 1. 2018
El. vyvěšeno: 8. 1. 2018
Sejmuto:
El. sejmuto:
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