Rok 2017
__________________________________________________________________________________

2. 10. 2018 požadována informace
1. zda bylo v obci zaznamenáno zařízení mimozemské rasy
2. zda má obec specializovanou jednotku UFO
3. zda má obec připraveno řešení při příletu UFO
4. zda má obec informace o existenci orgánu veřejné moci, který se tímto zabývá
5. na koho by se obec obrátila, kdyby se událost stala
6. sdělení počtu osob, které mají v obci trvalý pobyt
7. byl–li řešen přestupek v souvislosti s mimozemskými civilizacemi
8. zda je v obci instalován radar na měření rychlosti
9. sdělení počtu pravomocně ukončených správních řízení v roce 2016
10. zda se na území obce používají prostředky k zabránění odjezdu vozidla, pokud ano zda i pro
létající talíře
Informace poskytnuta
Ad. 1. Ne.
Ad. 2. Ne.
Ad. 3. Ne.
Ad. 4. Ne.
Ad. 5. Nepředpokládáme takovou událost – žádný.
Ad. 6. 707.
Ad. 7. Nikdo.
Ad. 8. Ano. Pouze na silnici.
Ad. 9. 21.
Ad. 10. Ne.

7. 9. 2017 Požadována informace:
1. zda bylo v obci zaznamenáno zařízení mimozemské rasy
2. zda má obec specializovanou jednotku UFO
3. zda má obec připraveno řešení při příletu UFO
4. zda má obec informace o existenci orgánu veřejné moci, který se tímto zabývá
5. na koho by se obec obrátila, kdyby se událost stala
6. sdělení velikosti územního samosprávného celku
7. sdělení počtu osob, které mají v obci trvalý pobyt
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8. byl–li řešen přestupek v souvislosti s mimozemskými civilizacemi
9. zda je v obci instalován radar na měření rychlosti
10. zda se na území obce používají prostředky k zabránění odjezdu vozidla, pokud ano zda i pro
létající talíře
Informace poskytnuta:
Ad. 1. Dle nám známých informacím v obci Nespeky nebylo zaznamenáno žádné zařízení mimozemské
rasy.
Ad. 2. Náš správní orgán nemá žádnou specializovanou jednotku „UFO“
Ad. 3. Náš správní orgán nemá žádného tlumočníka pro případ, kdyby přiletěli ufoni.
Ad. 4. Náš správní orgán nemá žádné informace o tom, že v ČR existuje orgán veřejné moci, který se
UFO zabývá.
Ad. 5. Pokud by takováto situace nastala, záleželo by. Zda by „Ufoni“ přiletěli v míru či ne. Kdyby
v míru, kontaktovali bychom ministerstvo vnitra. Kdyby ne, tak bychom kontaktovali ministerstvo
obrany.
Ad. 6. Rozloha obce Nespeky je 4,96 km2.
Ad. 7. Obec Nespeky měla k 1.1.2017 695 osob s trvalým pobytem. V současné době září 2017 má
přibližně 705.
Ad. 8. Dle nám dostupných informací nám není známo, že by někdo v posledních 20 letech na obecní
úřad oznamoval cokoliv o „Ufo“.
Ad. 9. V obci Nespeky máme umístěny dva radary na měření rychlosti, tyto radary ovšem měří rychlost
pouze na silnici II/603 nikoliv ve vzduchu.
Ad. 10. Obec Nespeky neuděluje vozidlům tzv. botičky a ani nemáme „botičky“ pro létající talíře.

17. 8. 2018 Požadována informace:
1. Zda má obec problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky
2. zde se bráníme proti škodlivým ptákům, popř. jak
3. zda jsme se někdy setkali s plašiči škodlivých ptáků
4. zda obec poskytuje dotace proti škodlivým ptákům
5. zda obec poskytuje náhrady za škody způsobené ptáky.
Informace poskytnuta:
Ad. 1 obec nemá problémy se škodlivými ptáky
Ad. 2 a 3 obec nemá potřebu se bránit
Ad. 4. obec doposud neposkytla žádnou dotaci
Ad. 5. obec nebyla doposud požádána o poskytnutí náhrady
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9. 8. 2017 Požadována informace:
1. má obec sociální bydlení
2. jaká je kapacita
3. plánuje obec vybudování sociálního bydlení
4. v jakých prostorách bude obec sociální bydlení zřizovat
5. jaký typ sociálního bydlení obec plánuje
6. jaká bude kapacita
7. má obec zpracovaný plán rozvoje obce/Strategický plán
8. je výstavba sociálního bydlení součástí plánu rozvoje obce/Strategického plánu
Informace poskytnuta:
Ad. 1 ne
Ad. 2 0
Ad. 3 ano
Ad.4. rekonstrukce stávajícího objektu
Ad.5. zatím neurčeno
Ad. 6 cca 5 osob
Ad. 7 ano
Ad. 8 ne

25. 7. 2017 Požadována informace:
Zda pozemky parc.č. 2676/4 a 2767/5 byly dle podané žádosti zahrnuty do připravované změny
územního plánu, zda veřejná zakázka na zpracování územního plánu obce Nespeky již byly zadána,
případně zda je již územní plán obce Nespeky s jeho změnami zpracován.
Informace poskytnuta:
Žádosti nebylo vyhověno z důvodu nedostatečné kapacity příjezdové komunikace a rozšiřování
chatové oblasti, které není v souladu s plánovanou koncepcí rozvoje obce.
Územní plán je v současné době rozpracován. Textová část je zpracovávána Městem Benešov a dle
předpokladu bude dokončena do poloviny srpna tohoto roku. Grafická část je zpracovávána
architektem, který vzešel z výběrového řízení, což je uveřejněno v Zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce ze dne 6. 4. 2016.
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10. 7. 2017 Požadována informace:
1. uvítala by obec vstup další autorizované obalové společnosti na trh v ČR
2. měla by obec zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. a byla by ochotna uzavřít smlouvu a smlouvě
budoucí o možné spolupráci
1. je obec povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s. nebo jiný
subjekt pokud by hodlala:
a) deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností
zpětného odběru a využití odpadů z obalů,
b) přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s.
c) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy, nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění
sběrných míst ve vaší obci.
2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce,
které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující:
a) deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností
zpětného odběru a využití odpadů z obalů,
b) jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s
c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy, nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění
sběrných míst ve vaší obci
a pokud ano,
co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá, (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp.
Popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto
okolnost dovozujete).
Informace poskytnuta:
Ad. 1 stanovisko obce ke vstupu další společnosti na trh je neutrální.
Ad. 2 v případě zformulování konkrétní podoby návrhu autorizovanou společností bychom zájem o
spolupráci mohli mít, avšak toto nelze předjímat bez standardního projednání a schválení v orgánech
obce.
Ad.1 a 2 ze str. 2 smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřená mezi obcí a
EKO-KOM, a.s., nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce mezi obcí a jinou AOS. Naopak, obsah
smlouvy uzavřené s obcemi takovou spolupráci výslovně připouští, s tím, že v návaznosti na konkrétní
podobu této spolupráce bude mezi obcí a EKO-KOM, a.s. uzavřen dodatek (viz výše), jehož uzavření
EKO-KOM, a.s. nesmí obci (městu) odpírat.
Není nezbytné informovat EKO-KOM, a.s. v situaci, kdy obec zatím možnou spolupráci s jinou AOS
pouze zvažuje, získává o něm informace, nezávazně o něm jedná s třetí osobou, apod. Nutnost
vzájemné komunikace v této věci nastane až v případě, kdy bude nutné uzavřít dodatek ke stávající
smlouvě, tak, aby nedošlo k duplicitě vykazování odpadu.
Vzájemné závazky obce a EKO-KOM, a.s. se řídí uzavřenou smlouvou o zajištění zpětného odběru a
využití odpadu z obalů.
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19. 6. 2017 Požadována informace:

Informace poskytnuta.

1. máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace /
pasportizace
2. celkový počet svítidel ve Vaší obci / 133
3. celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení / není nám známo
4. stáří svítidel veřejného osvětlení / do 2 let 2 ks, ostatní stáří neznáme
5. druhy využívaných světelných zdrojů a počet KS / výbojka sodíková vysokotlaká 6 ks, zářivka 127 ks
6. duhy nosných konstrukcí a jejich počet / betonový sloup 60 ks, ocelový sloup natíraný 62 ks
7. stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení / není nám známo
8. využíváte inteligentní řídící systém / ne
9. je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena / ne
10. průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016 / 4 000
11. roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016 / 96 172 Kč
12. celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016 / 69 920 Kč
13. jakým způsobem máte zajištěno správu veřejného osvětlení / odbornou soukromou firmou
14. jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO / nemáme – zahrnuto ve správě
15. celkové náklady na údržbu VO za rok 2016 / nemáme – zahrnuto ve správě
16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč / 0

24. 3. 2017 Požadována informace:
1. jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící
2. jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa
a) počet sběrných míst a sběrných dvorů
b) druhy tříděného odpadu
c) celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ
3. využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce. Pokud ano, uveďte typ
kontejneru a jeho vlastníka.
4. název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu .
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Informace poskytnuta:

Ad. 1 Počet svozových míst komunálního odpadu. Dle obecně závazné vyhlášky obce Nespeky
č. 1/2015, je svozovým místem, každé místo na katastru obce Nespeky, u jehož čísla popisného
či čísla evidenčního je zakoupena nádoba se známkou na příslušný kalendářní rok. V loňském
roce tedy cca 350 míst.
Výše poplatků za komunální odpad určuje OZV obce Nespeky č. 1/2015 a je závislá na
zakoupené známce. Svoz 1x 7 dní (120L), svoz 1x 14 dní (120L), svoz 1x7dní (80L),
v oblastech kam nezajede „kukavůz“ je pro chataře připravena varianta bez nádoby.
Ad. 2
A. Počet sběrných dvorů – 0
Počet sběrných míst – 13
B. Druhy: papír, plast, sklo, kartonové obaly, kovové obaly, oleje z kuchyně, bioodpad,
velkoobjemový odpad, textil a komunální odpad.
C. Počet:
38x 1 100L
4x 6 m3,
2x 9 m3,
2 x kontejner na textil (cca 1m3)
Ad. 3 Ano využívají, klece od ELEKTROWINu 2ks a kontejnery na šatstvo od Textil Eco
Ad. 4 Marius Pedersen a.s.
22. 2. 2017 Požadována informace
Investiční plány obce pro rok 2017, resp. projekty plánované na rok 2017, které budou
financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů.
- Název projektu
- Stručný popis projektu
- Rozpočet projektu v mil. Kč
- Plánovaný termín započetí projektu
- Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.
Informace poskytnuta:
1. Rekonstrukce budovy OÚ
a) rekonstrukce kanceláří
- rozpočet cca. 500 000 Kč
- předpokládaný termín výběrového řízení na zhotovitele 5/2017
- předpokládaný termín započetí projektu 7-8/2017
b)
-

rekonstrukce bytové jednotky
rozpočet cca. 1 000 000 Kč
předpokládaný termín výběrového řízení na zhotovitele 4/2017
předpokládaný termín započetí projektu 7-8/2017

2. Oprava krytu komunikací
a) Petrovická - rozpočet 1 000 000 Kč
b) Frágnerova - rozpočet 700 000 Kč
c) Sokolská - rozpočet 400 000 Kč
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d) Na Mělách - rozpočet 1 800 000 Kč
předpokládaný termín výběrového řízení na zhotovitele 3/2017
předpokládaný termín započetí projektu 4-6/2017.
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