Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konané
dne 23. 10. 2019 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 814/2019/OUNE
Celkem přítomno: 9
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 8
Nepřítomno a omluveno OZ: 1 (Siebert)
Program:
1. Zahájení.
2. Volba zapisovatele zasedání.
3. Volba ověřovatelů zápisu a usnesení (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
5. Schválení programu zasedání dle Jednacího řádu.
6. Žádost o dotaci z MŠMT.
7. Založení DSO – vodovod.
8. Informace.
9. Diskuze.
10. Návrh usnesení.
11. Závěr zasedání.

1. Zasedání zahájil v 19.00 hod. starosta obce přivítáním přítomných zastupitelů a hostů.
Oznámení o konání zasedání bylo vyvěšeno dne 16. 10. 2019 na úřední i elektronické desce. Dne
16. 10. 2019 byla zastupitelstvu zaslána pozvánka 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 Mgr. Michala Tyrnera. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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3. Určení ověřovatelů zápisu.
Pan starosta se dotázal zastupitelstva, kdo by chtěl být ověřovatelem zápisu. Pan Petr Kubeška st. a
pan Pavel Rublič projevili zájem být ověřovateli zápisu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

4. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 19. září 2019.
- Bezplatné prodloužení výpůjčky pozemku Tenisovému klubu osady Ledce Dodatkem č. 3 ke smlouvě
o výpůjčce na dobu pěti let. Dodatek byl podepsán a odeslán.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – územní plán obce Nespeky s Ing. Arch. F. Pospíšilem za celkovou
cenu 377 200 Kč. Dodatek čeká na podpis.
- Záměr na směnu pozemků parc. č 2306/10 za 2306/4 – záměr byl vyvěšen. Tento bod bude na
programu řádného zasedání v měsíci listopadu.
- Smlouva s obcí Poříčí nad Sázavou ve výši 250 000 Kč na akci „Půdní vestavba učeben do ZŠ“.
Smlouva nebyla podepsána – obec Poříčí by ráda, aby byla akce proplacena v jednom roce a ne
v dvou letech. Bude řešeno na řádném zasedání v měsíci listopadu.
- Smlouva o užívání právního systému EPIS – smlouva byla podepsána.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-126024925/VB1. Smlouva byla podepsána.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-126024920/VB1. Smlouva byla podepsána.
- Příkazní smlouva č. 2607201902 a Plná moc se společností TNT Consulting s.r.o. na zajištění podání
žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Smlouva i Plná moc podepsána. Žádost o
dotaci podána 15. 10. 2019 v řádném termínu. Nyní budeme čekat na výsledek.
- Stavba domovní ČOV na pozemku parc. č.. 2558/7 – bylo vydáno kladné stanovisko.
- Stavba domovní ČOV na pozemku parc. č.. 2170/11 – bylo vydáno kladné stanovisko.
- Stavba domovní ČOV na pozemku parc. č.. 2197/10 – bylo vydáno kladné stanovisko.
- Vybudování jednoho schodu na pozemku obce a parkovací místo společnosti Decton s.r.o., bylo
vydáno kladné stanovisko.
- Nájemní smlouva na jedno parkovací místo – smlouva ještě není vyhotovena. V Nejbližší době bude.
- Podání žádosti na Středočeský kraj o účelovou neinvestiční dotaci na výdaje JSDH Nespeky – žádost
byla včas podána.
- Navýšení dotace Dámskému klubu o 8 000 Kč. Dodatek ke smlouvě byl podepsán.
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5. Schválení programu zasedání.
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou poslanou členům
zastupitelstva a v souladu s oznámením zveřejněným na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

6. Žádost o dotaci z MŠMT.
Pan starosta předal slovo panu Králíčkovi (předseda TJ Sokol Nespeky), který podrobně popsal projekt
Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Sokol Nespeky. Oprava a úprava stávajícího fotbalového hřiště –
závlaha, srovnání a rekultivace. Vybudování nového hřiště pro mládež mimo hlavní hřiště. V současné
době se všechny mládežnické týmy nevejdou na fotbalové hřiště do Nespek a jezdí po okolních obcích.
Minimální výše dotace je 4 000 000 Kč. Ministerstvo školství a tělovýchovy garantuje 70 %. Zbytek by
hradil TJ Sokol Nespeky 20% a obec Nespeky 10% tj. 575 000 Kč. Firma Králíček s.r.o. garantuje
v případě získání dotace finanční dar pro obec Nespeky ve stejné výši jako je spoluúčast. Pan starosta
navrhl hlasovat o poskytnutí spoluúčasti 10% tj. 575 000 Kč z rozpočtu obce na rok 2020.

Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

7. Založení DSO – vodovod.
Tento bod bohužel musíme odložit. Právní zástupci se nedohodli na přesném znění stanov.
V nejbližších dnech proběhne schůzka mezi zástupci obcí a jejich právními zástupci.
Bereme na vědomí.

8. Návrh usnesení
Hlasování
8 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

V 19:05 hod. pan starosta Mgr. Michal Tyrner ukončil zasedání zastupitelstva obce Nespeky.
Poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za aktivní účast.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 6. 11. 2019 od 18.00 hod.
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Zápis byl vyhotoven dne 23. 10. 2019.
Zapisovatel: Mgr. Michal Tyrner
Ověřovatelé zápisu: Pavel Rublič
Petr Kubeška

Mgr. Michal Tyrner
Starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 7. 3. 2019
na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 814/2019/OUNE
Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání

1. Schvaluje
- zapisovatelem zápisu pana Mgr. Michala Tyrnera
- ověřovatele zápisu pana Pavla Rubliče a pana Petra Kubešku st.,
- program zasedání
- spolufinancování akce Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Sokol Nespeky z.s., ve výši 10% celkových
nákladů akce z rozpočtu obce Nespeky na rok 2020 ve výši 575 000 Kč.
2. Bere na vědomí
- Podání žádosti pod názvem akce: Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Sokol Nespeky z.s., žadatele TJ
Sokol Nespeky do Výzvy V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základy sportu 2017 až 2024,
Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Rublič:

Petr Kubeška st.

Mgr. Michal Tyrner
Starosta obce

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