Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce
Nespeky konaného dne 19. 12. 2014 na Obecním úřadě
v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 918/2014/OUNE
Celkem přítomno: 13
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 9
Nepřítomno a omluveno OZ: 0
Program: 1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).
3. Určení zapisovatele.
4. Kontrola usnesení.
5. Projednání a schválení programu zasedání dle Jednacího řádu.
6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015.
7. Projednání a schválení rozpočtového výhledu na období 2016 –
2017.
8. Projednání a schválení plánu inventur obce za rok 2014.
9. Projednání a schválení závazných ukazatelů pro MŠ Nespeky na
rok 2015.
10. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4.
11. Informace o stavu projektu „Nespeky – vodovod a kanalizace“.
12. Poplatky za komunální odpad na rok 2015.
13. Volba členů povodňové komise.
14. Schválení smlouvy se společností Revenge a. s.
15. Smlouva o nájmu pozemků parc. č. 2742/16, 2742/17 a 2742/18
vše v k. ú. Nespeky.
16. Záměr na pronájem knihovny v Městečku na pozemku parc. č.
2639 a pozemku před „Starou Hospodou“ parc. č. 3117 vše v k. ú.
Nespeky.
17. Vyúčtování neinvestičního příspěvku Kult klub Nespeky.
18. Informace.
19. Návrh usnesení.
20. Závěr.
1. Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta obce přivítáním přítomných
zastupitelů a hostů.
2. Určení ověřovatelů zápisu: Mgr. Lenka Hamajdová
Milan Rosenvald
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Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

3. Určení zapisovatele: H. Kadeřábková
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

4. Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 3. 12. 2014
- vyvěšení záměru na směnu pozemku parc. č. 2496/14, orná půda o výměře 516
m2 v k. ú. Nespeky – záměr vyvěšen dne 15. 12. 2014;
- změna názvu ulice Rybářská v Městečku – objednána cedule s názvem nové
ulice;
- prodloužení nájemní smlouvy na provozní halu s p. Martinem Kondysem dle smluvních podmínek nájem prodloužen;
- umístění kontejneru na sběr použitých oděvů se společností Revenge, a. s. –
kontejner umístěn u sběrného místa v Městečku.
5. Schválení programu
O doplnění programu požádal pan starosta – informace od obce Poříčí nad
Sázavou ve věci umísťování dětí do ZŠ Poříčí nad Sázavou.
Hlasováni o doplnění programu
9 pro
0 proti
0 zdržel se

schváleno.

Hlasování o schválení programu
9 pro
0 proti
0 zdržel se

schváleno.

6. Rozpočet obce na rok 2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 byl vyvěšen na úřední desce dne 3. 12. 2014 a
sejmut dne 19. 12. 2014. Finanční výbor doporučil schválit návrh rozpočtu na
rok 2015.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2015 jako schodkový. Schodek
bude kryt z uspořených prostředků na běžném účtu.
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se
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schváleno.

7. Rozpočtový výhled na období 2016 - 2017
Rozpočtový výhled obce na období 2016 – 2017 byl vyvěšen na úřední desce
dne 3. 12. 2014 a sejmut dne 19. 12. 2014. Finanční výbor doporučil schválit
uvedený rozpočtový výhled.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na období 2016 – 2017.
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

8. Inventarizace obce za rok 2014
Zastupitelstvo schvaluje plán inventarizace obce Nespeky za rok 2014.
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

9. Projednání závazných ukazatelů pro MŠ Nespeky na rok 2015
Zastupitelstvo schvaluje neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci MŠ
Nespeky ve výši 575 000 Kč. Příspěvek bude poukázán MŠ Nespeky ve dvou
splátkách tj. 15. 1. 2015 a 15. 7. 2015
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet neinvestičních výdajů MŠ Nespeky na rok
2015.
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2015
tj. příspěvek neinvestičních výdajů zřizovatele ve výši 575 000 Kč a dodržení
normativních výdajů dle schváleného rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2015
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo pověřuje pana starostu schvalováním přesunu závazných
ukazatelů v rozpočtu MŠ Nespeky v roce 2015.
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se
3

schváleno.

11. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

12. Projekt „Nespeky vodovod a kanalizace“
Pan starosta informoval o aktuálním stavu projektu „Nespeky – vodovod a
kanalizace“ (dále VaK).
Hlavní body
- obci chybí podpis na jedné smlouvě o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti
inženýrské sítě, majitelem byl dán příslib darování uvedeného pozemku obci;
- vyřízeno nové vyjádření Středočeské správy a údržby silnic a Povodí Vltavy
(původní vyjádření bylo již propadlé);
- jednání se zhotovitelem akce, zda je schopen realizovat uvedenou akci pokud
obce požádá o nové řízení v 1. týdnu roku 2015;
- chybí územní rozhodnutí na Vak, které je propadlé již od září roku 2013.
Zastupitelstvo schvaluje objednávka na změnu projektu VaK u pana Elknera
z důvodu změny jedné trasy vedení vodovodu a kanalizace.
Hlasování
8 pro
0 proti
Zdržela se JUDr. E. Jelínková.

1 zdržel se

schváleno.

Územní rozhodnutí na projekt vodovod a kanalizace skončilo v září 2013.
Obec bude muset požádat o nové územní rozhodnutí.
Návrh pana L. Sieberta - požádat dopisem ministra životního prostředí o
prodloužení termínu čerpání dotace.
13. Poplatky za komunální odpad na rok 2015
Revokace usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 3. 12. 2014
Revokace výše poplatku za nádobu 120 l svoz 7 dní – 1 500 Kč.
Hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Návrh finančního výboru na výši poplatku za nádobu 120 l svoz 7 dní – 1 600
Kč.
4

Návrh JUDr. E. Jelínkové na výši poplatku za nádobu 120 l svoz 7 dní – 1 750
Kč.
Hlasování o výši poplatku za nádobu 120 l svoz 7 dní – 1 600 Kč
6 pro
3 proti
0 zdržel se
schváleno.
Pro: M. Rosenvald, Mgr. M. Tyrner, Mgr. L. Siebert, J. Basl, P. Kubeška.
Proti: JUDr. E. Jelínková, MgA. M. Kuchař, Mgr. L. Hamajdová.
Revokace výše poplatku za nádobu 80 l svoz 7 dní – 1 350 Kč.
Hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Návrh finančního výboru na výši poplatku za nádobu 80 l svoz 7 dní – 1 450 Kč.
Návrh JUDr. E. Jelínkové na výši poplatku za nádobu 80 l svoz 7 dní – 1 500
Kč.
Hlasování o výši poplatku za nádobu 80 l svoz 7 dní – 1 450 Kč
6 pro
3 proti
0 zdržel se
schváleno.
Pro: M. Rosenvald, Mgr. M. Tyrner, Mgr. L. Siebert, J. Basl, P. Kubeška.
Proti: MgA. M. Kuchař, JUDr. E. Jelínková, Mgr. L. Hamajdová.
Revokace výše poplatku za nádobu 240 l svoz 7 dní – 3 000 Kč.
Hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Návrh finančního výboru na výši poplatku za nádobu 240 l svoz 7 dní – 3 200
Kč.
Návrh JUDr. E. Jelínkové na výši poplatku za nádobu 240 l svoz 7 dní – 3 350
Kč.
Hlasování o výši poplatku za nádobu 240 l svoz 7 dní – 3 200 Kč
6 pro
3 proti
0 zdržel se
schváleno.
Pro: M. Rosenvald, Mgr. M. Tyrner, Mgr. L. Siebert, J. Basl, P. Kubeška.
Proti: MgA. M. Kuchař, JUDr. E. Jelínková, Mgr. L. Hamajdová.
Nově stanoven poplatek za svoz odpadu bez nádoby (velkoobjemové
kontejnery) ve výši 1 200 Kč.
Hlasování o výši poplatku za svoz odpadu bez nádoby – 1 200 Kč
9 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
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Revokace výše poplatku za nádobu 120 l svoz 14 dni – 1 350 Kč.
Hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Návrh JUDr. E. Jelínkové na výši poplatku za nádobu 120 l svoz 14 dní – 1 300
Kč.
Hlasování o výši poplatku za nádobu 120 l svoz 14 dní 1 300 Kč
6 pro
3 proti
0 zdržel se
schváleno.
Pro: JUDr. E. Jelínková, MgA. M. Kuchař, Mgr. L. Hamajdová, Mgr. M.
Tyrner, P. Kubeška, M. Rosenvald.
Proti: J. Basl, Mgr. L. Siebert, Mgr. A. Drnec.
Proběhla přestávka od 19.15 hod. do 19.20 hod.
Revokace výše poplatku za svoz pytlů 52 ks – 1 500 Kč.
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Tato alternativa za svoz komunálního odpadu byla zrušena.
Revokace výše poplatku za nádobu 80 l svoz 14 dni – 1 350 Kč.
Hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
Tato alternativa za svoz komunálního odpadu byla zrušena.
Nově stanoven poplatek za nádobu pro podnikatele 120 l svoz 7 dní.
Hlasování o výši poplatku za nádobu pro podnikatele 120 l svoz 7 dní – 3
200 Kč
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Dále je zavedena možnost přikoupení pytle ke známce na popelnici.
Stanoven poplatek za 1 ks pytle – 70 Kč.
Hlasování
9 pro

0 proti

0 zdržel se
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schváleno.

14. Povodňová komise
Obec Velké Popovice zpracovává povodňový plán a požádala obec Nespeky o
aktualizaci seznamu členů Povodňové komise obce Nespeky.
Předseda Povodňové komise obce Nespeky byl stanoven Mgr. Michal Tyrner,
místopředseda komise pana MgA. Michal Kuchař. Další členové komise JUDr.
Roman Premus, Josef Vinduška, Vladimír Moudrý, Miluše Kačírková.
Hlasování o schválení Povodňové komise obce Nespeky
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

15. Schválení smlouvy se společností Revenge, a. s.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se společností Revenge, a. s. s tím, že za rok
trvání smlouvy (umístění kontejneru na sběr použitých oděvů) obdrží 700 Kč
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

16. Nájem pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(dále ÚZSVM)
Obec Nespeky má uzavřenou smlouvu o nájmu nemovitostí parc. č. 2742/16 o
výměře 91 m2, ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 2742/17 o výměře 31 m2,
ostatní plocha, neplodná půda a parc. č. 2742/18 o výměře 1391 m2, ostatní
plocha, neplodná půda vše v k. ú. Nespeky s ÚZSVM.
Tato smlouva je uzavřena na základě určení správce drobného vodního toku zn.
33 628/OSS/85, vydaného Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR
ze dne 29. 12. 1985 pro řádný výkon správy vodního toku.
Zastupitelstvo pověřuje pana starostu dalším jednáním s ÚZSVM na odkupu
pozemků parc. č. 2742/16 o výměře 91 m2, ostatní plocha, neplodná půda, parc.
č. 2742/17 o výměře 31 m2, ostatní plocha, neplodná půda a parc. č. 2742/18 o
výměře 1391 m2, ostatní plocha, neplodná půda vše v k. ú. Nespeky.
Hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel se
schváleno.
17. Smlouva na pronájem hasičské zbrojnice v Městečku č. p. 121 – garáž,
na pozemku parc. č. 2639 v k. ú. Nespeky
Smlouva nebyla vypovězena, tudíž dle smluvních podmínek stanovených
v nájemní smlouvě, trvá.
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18. Záměr pronajmout pozemek parc. č. 3117 v k. ú. Nespeky – prostor
před Starou Hospodou
Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru na pronájem prostoru před Starou
Hospodou parc. č. 3117 v k. ú. Nespeky o výměře 80 m2, ostatní plocha
9 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

19. Vyúčtování Kult klub
Paní Mgr. Lenka Hamajdová předložila vyúčtování spolku Kult klub za rok
2014, tím splnila podmínku smlouvy o poskytnutí příspěvku.
20. Informace
Pan starosta informoval zastupitelstvo o zakoupení nových počítačů pro potřeby
obecního úřadu.
V 19.45 hod. odešla JUDr. E. Jelínková.
21. Příspěvek Základní škole Poříčí nad Sázavou
ZŠ Poříčí nad Sázavou navštěvuje 58 dětí z Nespek, Městečka a Ledců.
V současné době má obec Poříčí nad Sázavou tři následující hlavní problémy,
které je nezbytné v krátké době řešit.
1. Otevření další první třídy pro potřeby dětí z obcí Nespeky a Mrač ve školním
roce 2015/2016. Obec Poříčí nad Sázavou má připravené dispoziční a
organizační řešení.
2. Dlouhodobé financování neinvestičních nákladů pro provoz školy.
3. Financování investičních projektů a spoluúčast obce Nespeky. Jedná se
především o projekt půdní vestavby 2 ateliérových tříd a kabinetu učitelů.
Zastupitelstvo pověřují JUDr. E. Jelínkovou, Mgr. M. Tyrnera, MgA. M.
Kuchaře a H. Kadeřábkovou k jednání s obcí Poříčí nad Sázavou ve věci
umístění žáků naší obce do ZŠ Poříčí nad Sázavou.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Hlasování o schválení návrhu usnesení
8 pro
0 proti
0 zdržel se

schváleno.

22. Návrh usnesení
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Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 5. 1. 2015 od 18.30 hod.
Ve 20.05 hod. pan starosta M. Tyrner ukončil zasedání zastupitelstva
obce Nespeky.
Zápis byl vyhotoven dne 22. 12. 2014.
Zapisovatel: H. Kadeřábková
Ověřovatelé: Mgr. Lenka Hamajdová
Milan Rosenvald

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce

MgA. Michal Kuchař
místostarosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
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Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Nespeky
konaného dne 19. 12. 2014 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 918/2014/OUNE
Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání:
1. Schvaluje
- rozpočet obce na rok 2015 jako schodkový, schodek bude kryt z uspořených
prostředků na běžném účtu,
- rozpočtový výhled obce na období 2016 – 2017,
- inventarizaci obce za rok 2014,
- rozpočet MŠ Nespeky na rok 2015 a rozpočet neinvestičních výdajů MŠ
Nespeky ve výši 575 000 Kč,
- závazné ukazatele rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2015, tj. příspěvek
neinvestičních výdajů zřizovatele ve výši 575 000 Kč a dodržení normativních
výdajů dle schváleného rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2015,
- rozpočtové opatření č. 4,
- objednávku změny projektu „Nespeky – vodovod a kanalizace“ u pana Elknera
z důvodu změny jedné trasy vedení vodovodu a kanalizace,
- poplatek za komunální odpad za nádobu 120 l svoz 7 dní – 1 600 Kč,
- poplatek za komunální odpad za nádobu 80 l svoz 7 dní – 1 450 Kč,
- poplatek za komunální odpad za nádobu 240 l svoz 7 dní – 3 200 Kč,
- poplatek za komunální odpad bez nádoby (velkoobjemové kontejnery) – 1 200
Kč,
- poplatek za komunální odpad za nádobu 120 l svoz 14 dní – 1 300 Kč,
- poplatek za komunální odpad pro podnikatele za nádobu 120 l svoz 7 dní
– 3 200 Kč,
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- poplatek za komunální odpad za 1 ks pytel – 70 Kč (pytel lze přikoupit pouze
ke známce na popelnici),
- Povodňovou komisi obce Nespeky ve složení Mgr. M. Tyrner, MgA. M,
Kuchař, JUDr. R. Premus, J. Vinduška, V. Moudrý, M. Kačírková,
- smlouvu se společností Revenge, a. s. s tím, že za rok trvání smlouvy obec
obdrží 700 Kč,
- vyvěšení záměru na pronájem prostor před Starou Hospodou parc. č. 3117, v
k. ú. Nespeky o výměře 80 m2, ostatní plocha.
2. Pověřuje
- pana starostu schvalováním přesunu závazných ukazatelů v rozpočtu MŠ
Nespeky v roce 2015,
- pana starostu dalším jednání s ÚZSVM na odkup pozemků parc. č. 2742/16 o
výměře 91 m2, ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 2742/17 o výměře 31 m2,
ostatní plocha, neplodná půda a parc. č. 2742/18 o výměře 1391 m2, ostatní
plocha, neplodná půda vše v k. ú. Nespeky,
- JUDr. E. Jelínkovou, Mgr. M. Tyrnera, MgA. M. Kuchaře a H. Kadeřábkovou
dalším jednáním s obcí Poříčí nad Sázavou ve věci umístění žáků naší obde do
ZŠ Poříčí nad Sázavou.
3. Berou na vědomí
- informace o stavu projektu „Nespeky – vodovod a kanalizace“
4. Revokuje
- poplatek za komunální odpad za nádobu 120 l svoz 7 dní – 1 500 Kč,
- poplatek za komunální odpad za nádobu 80 l svoz 7 dní – 1 350 Kč
- poplatek za komunální odpad za nádobu 240 l svoz 7 dní – 3 000 Kč,
- poplatek za komunální odpad za nádobu 120 l svoz 14 dní – 1 350 Kč,
- poplatek za komunální odpad za svoz pytlů 52 ks – 1 500 Kč,
- poplatek za komunální odpad za nádobu 80 l svoz 14 dní – 1 350 Kč.
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Usnesení bylo vyhotoveno dne 22. 12. 2014.
Ověřovatelé: Mgr. Lenka Hamajdová
Milan Rosenvald

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce

MgA. Michal Kuchař
místostarosta obce

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