Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 11. 2018 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.: 1031/2018/OUNE
Celkem přítomno: 9
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 8
Nepřítomno a omluveno OZ: Petr Kubeška
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 dle Jednacího řádu.
5. Rozpočtové opatření č. 5.
6. Darovací smlouvy – komunikace.
7. Darovací smlouva – vybavení pro JSDH Nespeky.
8. Informace.
9. Diskuse.
10. Návrh usnesení.
11. Závěr.
1. Zasedání zahájil v 19.00 hod. starosta přivítáním přítomných zastupitelů a hostů.
Oznámení o konání schůze bylo vyvěšeno dne 22. 11. 2018 na úřední i elektronické desce. Dne 22.
11. 2018 bylo zastupitelstvu zasláno oznámení spolu s podklady pro zasedání.
2. Určení zapisovatele.
Pan starosta se dotázal zastupitelstva, kdo by chtěl být zapisovatelem zápisu. Nikdo neprojevil zájem.
Poté, pan starosta navrhl určit 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 se dotázal zastupitelstva, kdo by chtěl být ověřovatelem zápisu. Pan Aleš Drnec a pan
Ladislav Siebert projevili zájem být ověřovateli zápisu.
Pan starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Aleše Drnce a pana Ladislava Sieberta. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Minulé zasedání se konalo dne 1. 11. 2018. Bylo to Ustavující zasedání Zastupitelstva obce. Zápis byl
vyhotoven a ověřovateli schválen a podepsán.
5. Schválení programu
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s oznámením poslaném členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Hlasování o programu
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

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

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

7. Darovací smlouvy – komunikace.
Pan starosta nabídl majitelům nemovitostí u komunikací Frágnerova a V. Nezvala, zda by při opravě
výše uvedených komunikací nechtěli zhotovit asfaltový vjezd. Platba by proběhla na základě Darovací
smlouvy. Pan JUDr. Roman Premus zpracoval vzor Darovací smlouvy.
Pan I. S. se rozhodl darovat obci Nespeky finanční částku ve výši 3 450 Kč na opravu místních
komunikací. Pan starosta navrhl schválit Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 3 450 Kč. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Pan M. V. se rozhodl darovat obci Nespeky finanční částku ve výši 3 250 Kč na opravu místních
komunikací. Pan starosta navrhl schválit Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 3 250 Kč. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Pan J. Š. a paní M. Š. se rozhodli darovat obci Nespeky finanční částku ve výši 16 875 Kč na opravu
místních komunikací. Pan starosta navrhl schválit Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 16 875 Kč.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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8. Darovací smlouva – vybavení pro JSDH Nespeky.
Pan I. S. se rozhodl darovat obci Nespeky finanční dar ve výši 5 000 Kč na vybavení JSDH Nespeky nákup vysílačky. Pan starosta navrhl schválit Darovací smlouvu na finanční dar ve výši
5 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

9. Telefonní automat na budově obecního úřadu v Nespekách.
Společnost O2 ČR a. s. stahuje telefonní automaty po celé České republice z důvodu minimálního
provozu (v průměru jeden odchozí hovor měsíčně) a rozhodla se odstranit automat na budově
obecního úřadu. Pokud by se zastupitelstvo rozhodlo ponechat výše uvedený automat, musela by
obec platit 1000 Kč bez DPH měsíčně.
Pan starosta navrhl nechat odstranit tento telefonní automat. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

10. Informace
- pan starosta informoval o provedeném odběru vody v Mateřské škole Nespeky /dále MŠ/ – protokol
vyšel bez závad;
- v příštím týdnu se uskuteční velký odběr vody v MŠ Nespeky a následně bude vrt zkolaudován.
11. Návrh usnesení
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 20. 12. 2018 od 19.00 hodin.
V 19.25 hod. pan starosta Mgr. Michal Tyrner ukončil zasedání zastupitelstva obce Nespeky.
Zápis byl vyhotoven dne 29. 11. 2018.
Zapisovatel: Hana Kadeřábková
Ověřovatelé: Mgr. Ladislav Siebert
Bc. Aleš Drnec
Mgr. Michal Tyrner
starosta obce
Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyvěšeno:

El. sejmuto:
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 29. 11. 2018
na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 1031/2018/OUNE

Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání

1. Schvaluje
- zapisovatelem zápisu paní Hanu Kadeřábkovou
- ověřovatele zápisu pana Mgr. Ladislava Sieberta a pana Bc. Aleše Drnce
- program zasedání
- rozpočtové opatření č. 5
- Darovací smlouvu s panem I. S. na finanční dar ve výši 3 450 Kč na opravu místních komunikací
- Darovací smlouvu s panem M. V. na finanční dar ve výši 3 250 Kč na opravu místních komunikací
- Darovací smlouvu s panem J. Š. a paní M. Š. na finanční dar ve výši 16 785 Kč na opravu místních
komunikací
- Darovací smlouvu s panem I. S. na finanční dar ve výši 5 000 Kč na vybavení JSDH Nespeky – nákup
vysílačky
- odstranění telefonního automatu na budově obecního úřadu.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ladislav Siebert
Bc. Aleš Drnec

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce
Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
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