Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konané
dne 20. 12. 2018 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 2/2019/OUNE
Celkem přítomno: 10
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7 ( pan M. Kuchař přišel v 19.30 hod.)
Nepřítomno a omluveno OZ: Mgr. Ladislav Siebert, Petr Kubeška.
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. Obecně závazná vyhláška (dále OZV) č. 1/2018 – odpady.
7. Rozpočet obce na rok 2019.
8. Střednědobý výhled obce na roky 2020 a 2021.
9. Plán inventur obce za rok 2018.
10. Rozpočet MŠ Nespeky na rok 2019.
11. Střednědobý výhled MŠ Nespeky na roky 2020 a 2021.
12. Projednání závazných ukazatelů MŠ Nespeky na rok 2019.
13. Rozpočtové opatření č. 6.
14. Volba členů Finančního výboru.
15. Volba členů Kontrolního výboru.
16. Povodňová komise.
17. Žádost o dotaci z MMR – Podpora obnovy venkova, Podpora obnovy místních komunikací,
„Rekonstrukce místní komunikace v obci Nespeky – Potočiny“.
18. Příkazní smlouva č. 3011201802 – rekonstrukce místní komunikace.
19. Plná moc k zastupování ve všech záležitostech a jednání související s podáním žádosti o dotaci na
Příkazní smlouvu č. 3011201802.
20. Žádost o stanovisko k domovní ČOV na pozemku parc. č. 2730/24 v k. ú. Nespeky.
21. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6011289/1.
22. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6008818/1.
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23. Oddávání na katastru obce Nespeky v letech 2019 – 2022.
24. Studie Kanalizace a ČOV v obci Nespeky – smlouva o dílo.
25. Žádost o odkoupení pozemku nebo jeho části parc. č. 3608/1 v k. ú. Nespeky.
26. Ulice V Chaloupkách – připlocení.
27. Žádost o příspěvek na nové třídy v ZŠ Poříčí nad Sázavou.
28. Žádost o finanční dotaci spolku Sdružení Ledce pro rok 2019.
29. Žádost o finanční dotaci SDH Nespeky pro rok 2019 + vyúčtování za rok 2018.
30. Žádost o finanční dotaci TJ Sokol Nespeky pro rok 2019 + vyúčtování za rok 2018.
31. Žádost o finanční dotaci Dámský klub pro rok 2019 + vyúčtování za rok 2018.
32. Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví.
33. Žádost o finanční dotaci ZO ČSOP Vlašim.
34. Žádost o finanční dotaci Ochrany fauny ČR o.p.s.
35. Žádost o finanční dotaci Primy Vizus o. p. s.
36. Žádost o finanční dotaci pro Baby box Slaný.
37. Informace.
38. Diskuze.
39. Návrh usnesení.
40. Závěr zasedání.

1. Zasedání zahájil v 19.00 hod. starosta obce přivítáním přítomných zastupitelů a hostů
Oznámení o konání zasedání bylo vyvěšeno dne 13. 12. 2018 na úřední i elektronické desce. Dne 13.
12. 2018 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 paní Hanu Kadeřábkovou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
6 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. Paní Leona Uhrová a
paní Monika Rosenvaldová projevily zájem být ověřovateli zápisu.
Hlasování
6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

4. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 11. 2018
- schválení rozpočtového opatření č. 5 – provedeno;
- schválení Darovací smlouvy s panem I. S. na finanční dar ve výši 3 450 Kč na opravu místních
komunikací – darovací smlouva podepsána;
- schválení Darovací smlouvy s panem M. V. na finanční dar ve výši 3 250 Kč na opravu místních
komunikací – darovací smlouva podepsána;
- schválení Darovací smlouvy s panem J. Š. a paní M. Š. na finanční dar ve výši 16 785 Kč na opravu
místních komunikací – darovací smlouva podepsána;
- schválení Darovací smlouvy s panem I. S. na finanční dar ve výši 5 000 Kč na nákup vybavení
/vysílačky/ JSDH Nespeky – darovací smlouva podepsána.
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
6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

6. Poplatky za odpady na rok 2019 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
V letošním roce obec v odpadovém hospodářství udělala výrazný krok k lepšímu třídění odpadu.
Občanům byly poskytnuty na základě dotace kompostéry do domácností. Dále byly zdarma občanům
nabídnuty nádoby na plast o objemu 240 l do domácností. Na základě těchto kroků se snížila
naplněnost popelnic na komunální odpad. Svozová společnost účtuje poplatek za nádobu, nikoliv za
hmotnost. Z tohoto důvodu pan starosta požádal společnost Marius Pedersen a. s., aby předložila
cenovou nabídku na svoz nádob jednou za týden a jednou za čtrnáct dní.
Nabídky byly poslány zastupitelům v podkladech. Z nabídek vyplývá, že pokud obec zůstane u
stávajícího modelu, týdenního vývozu, bude obec nucena opět zdražit poplatek za svoz komunálního
odpadu. Pan starosta zdůraznil, že obec na vývozu odpadu nesmí vydělávat. V současné době platby
občanů za vývoz popelnice jsou nižší než skutečná platba obce za vývoz nádoby.
V roce 2018 obec vybrala od občanů cca 1,1 mil. korun + 200 tis. Kč od Ekokomu a vydala cca 1,7 mil.
Kč.
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, byl poslán
pracovníkovi Ministerstva vnitra Ing. Šustovi ke korekci, aby byla v souladu s legislativou České
republiky.

3

Pan starosta navrhl následující poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2019:
- nádoba o objemu 240 l - svoz 1 x 14 dní - 2 000 Kč/rok
- nádoba o objemu 120 l - svoz 1 x 14 dní - 1 700 Kč/rok
- nádoba o objemu 80 l - svoz 1 x 14 dní - 1 400 Kč/rok
- nádoba o objemu 1 100 l - svoz 1 x 14 dní - 9 000 Kč/rok
- svoz komunálního odpadu bez poskytnutí nádoby /velkoobjemové kontejnery/ – 1 200 Kč/rok.
Zastupitelstvo zajistí samolepky s termíny svozu komunálního odpadu a plastového odpadu pro
obyvatelstvo.
Pan starosta navrhl schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Nespeky č. 1/2018 s výše uvedenými
poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2019. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Známky na popelnice se začnou prodávat od 7. 1. 2019.
7. Rozpočet obce na rok 2019
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 4. 12. 2018. Rozpočet
je sestaven jako přebytkový. Celkové příjmy činí částku 11 350 000 Kč a výdaje činí částku 10 600 000
Kč. V rozpočtu je počítáno na rekonstrukci komunikace v Potočinách, opravu střechy na garáži
obecního úřadu, modernizaci sběrného místa, výsadbu lesů a studie a projekty na vodovod a
kanalizaci.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení rozpočtu na rok 2019. Rozpočet se bude schvalovat, jako
přebytkový. K návrhu nebyla podána žádná připomínka.
Hlasování
6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

8. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 – 2021
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2020 – 2021 byl vyvěšen na úřední desce a
elektronické úřední desce dne 4. 12. 2018. K návrhu nebyla podána žádná připomínka.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Nespeky na období
2020 – 2021.
Hlasování
6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

9. Inventarizace obce za rok 2018
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s plánem inventur za rok 2018. Dále informoval zastupitelstvo o
sestavení inventarizační komise ve složení Aleš Sýkora, Hana Kadeřábková a Jaroslav Basl. Pan
starosta navrhl schválit plán inventur za rok 2018. K návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh.
Hlasování
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6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

10. Rozpočet Mateřské školy /dále MŠ/ Nespeky na rok 2019
Dne 26. listopadu 2018 ředitelka Mgr. Monika Písková doručila návrh rozpočtu MŠ Nespeky. Návrh
rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce dne 1. 12. 2018 Na rok 2018 byl
schválen rozpočet ve výši 720 000 Kč. V průběhu roku byl rozpočet MŠ Nespeky dále navýšen o
38 000 Kč. Letos paní ředitelka sestavila rozpočet ve výši 876 900 Kč. Pan starosta navrhl schválit
rozpočet ve výši 720 000 Kč s tím, že v průběhu roku lze navýšit rozpočet dle potřeb.
Hlasování
6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

11. Střednědobý výhled Mateřské školy Nespeky
V předchozím roce ředitelka Mgr. Monika Písková sestavila Střednědobý výhled rozpočtu MŠ
Nespeky na období 2019 – 2021. V tomto roce Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Nespeky
nesestavovala.
12. Závazné ukazatele Mateřské školy Nespeky
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 2019.
Příspěvek bude poukázán na běžný účet ve dvou splátkách tj. do 15. 1. 2019 a do 15. 7. 2019.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Pan starosta navrhl pověřit jeho osobu schvalováním přesunu normativních výdajů dle schváleného
rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2019.
Hlasování
6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

13. Rozpočtové opatření č. 6
Pan starosta navrhl schválit rozpočtové opatření č. 6
Hlasování
6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

14. Volba členů Finančního výboru
Pan starosta odložil tento bod na příští zasedání zastupitelstva.
V 19.30 hod. přišel MgA. Michal Kuchař.
15. Volba členů Kontrolního výboru.
Pan starosta odložil tento bod na příští zasedání zastupitelstva.

5

16. Povodňová komise obce Nespeky
Povodňová komise obecního úřadu Nespeky jedná podle schváleného statutu. Zasedání povodňové
komise obecního úřadu svolává její předseda (případně jeho zástupce). Povodňové orgány obce ve
svém katastru zabezpečují úkoly při ochraně před povodněmi.
Obec Nespeky má zřízenou povodňovou komisi ve složení:
Mrg. Michal Tyrner, MgA. Michal Kuchař, Josef Vinduška, Miluše Kačírková, Vladimír Moudrý, JUDr.
Roman Premus.
Pan starosta jednal s JUDr. Romanem Premusem a paní Miluší Kačírkovou.
Pan starosta navrhl novou povodňovou komisi ve složení Mgr. Michal Tyrner, předseda komise, Mgr.
Leona Uhrová, místopředseda komise, členové Petr Kubeška starší, David Basl, JUDr. Roman Premus.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

17. Žádost o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj
Stejně jako v předchozích letech je vypsaná dotace na rekonstrukci jedné komunikace v obci.
V současné době máme zpracovaný projekt na opravu komunikace Potočiny. Slepý rozpočet vychází
na částku 3 603 562 Kč. Letos poprvé je dotace až do výše 70 %, a do 5 000 000 Kč. Projekt
vypracoval pan Ing. Roman Tichovský. Pokud vše dopadne jako v předchozích letech, tak by práce
měly být provedeny do konce září 2019.
Paní Leona Uhrová upozornila na špatný stav elektrického vedení v ulici Potočiny. Dle informací od
pracovníka ČEZu by bylo možné toto havarijní vedení položit do země v roce 2021. Dále
zastupitelstvo diskutovalo o možnosti položení potrubí pro vodovod do země v případě obdržení
dotace na opravu této komunikace.
Pan starosta navrhl schválit žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpora
obnovy a rozvoj venkova, název projektu „Rekonstrukce místní komunikace Potočiny v obci
Nespeky“.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

18. Příkazní smlouva č. 3011201802
Pan starosta oslovil společnost TNT Consulting s. r. o., která pro obec zajišťovala obě předchozí
úspěšné dotace na rekonstrukci a opravu komunikace i úspěšnou dotaci na kompostéry, zda by za
obec nepodala žádost o dotaci a provedla výběrové řízení dle výše projektu a administraci dotace. Na
obec byla doručena Příkazní smlouva č. 3011201802, celková cena je ve výši 56 000 Kč bez DPH,
pokud obec obdrží dotaci.
Pan starosta navrhl schválit Příkazní smlouvu č. 3011201802 se společností TNT Consulting s. r. o.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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19. Plná moc k příkazní smlouvě č. 3011201802
Jedná se o plnou moc k zastupování obce Nespeky společností TNT Consulting s. r. o. ve všech věcech
ohledně podání a administrace dotace z MMR, program Podpora obnovy a rozvoj venkova, název
projektu „Rekonstrukce místní komunikace Potočiny v obci Nespeky“.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

20. Žádost o stanovisko k domovní čistírně odpadních vod na pozemku parc. č. 2730/24 v k. ú.
Nespeky.
Dne 8. listopadu 2018 byla na obec doručena žádost o podání stanoviska k výstavbě domovní čistírny
odpadních vod v ulici Na Mělách. Projekt vypracovala paní Daniela Chotášková. Přečištěná voda bude
v letních měsících použita jako zálivka zahrady a v zimních měsících vyvážena. Pan starosta navrhl
schválit stavbu domovní ČOV na pozemku parc. č. 2730/24 v k. ú. Nespeky.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

21. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6011289/1 na pozemku parc. č. 3141
v k. ú. Nespeky
Dne 29. října 2018 byla na obec doručena žádost od společnosti G+, s. r. o., se sídlem Sadová 625,
Kamenice na zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6011289/1. Jedná se o elektrické vedení
vedle komunikace na Borovou Lhotu od hlavní komunikace Benešovská. Věcné břemeno je
jednorázově úplatné ve výši 1 210 Kč. Vedení bude uloženo do zeleného pruhu vedle asfaltového
povrchu komunikace. Pan starosta navrhl schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-6011289/1.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

22. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6008818/1 na pozemku parc. č.
3151/1 v k. ú. Nespeky
Dne 8. října 2018 byla na obec doručena žádost od společnosti G+, s. r. o., se sídlem Sadová 625,
Kamenice na zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6008818/1. Jedná se o elektrické vedení
vedle komunikace V Chaloupkách ke stavebnímu pozemku v ulici Na Vyhlídce. Věcné břemeno je
jednorázově úplatné ve výši 1 500 Kč. Vedení bude uloženo do zeleného pruhu podél komunikace.
Pan starosta navrhl schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6008818/1.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

23. Oddávání na katastru obce Nespeky ve volebním období 2019 - 2022
Dne 6. prosince 2018 obec obdržela od matričního úřadu Čerčany žádost o sdělení, zda obec vyhoví
v následujícím volebním období požadavkům některých snoubenců a bude přijímat prohlášení
snoubenců o uzavření manželství, tzn. plnit funkci oddávajícího. Pan starosta navrhl pověřit sebe,
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Mgr. Michala Tyrnera, a paní místostarostku Mgr. Leonu Uhrovou plnit funkci oddávajícího
svatebních obřadů v zasedací místnosti v budově obecního úřadu, Benešovská 12, 257 22 Nespeky.
Termín se určuje na sobotu v době od 10.00 hod. do 16.00 hod.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

24. Studie kanalizace a čistírny odpadních vod /dále ČOV/
Po uzavření Smlouvy o dílo ohledně vodovodu obec oslovila společnost Vodohospodářský rozvoj a
výstavbu, a. s., zda by pro nás neudělali studii i na kanalizaci. Cena studie byla nabídnuta ve výši
70 000 Kč bez DPH. Předmětem smlouvy by bylo zajištění a analýza podkladů, bilance potřeby a
kvality vypouštění voda, návrhy technických opatření, inženýrská činnost, stanovení provozních
nákladů, odhad investičních nákladů a etapizace výstavby, možnosti financování a doporučení.
Studie by měla být zhotovena do 15. května 2019.
Pan starosta navrhl schválit Smlouvu o dílo na Kanalizaci a ČOV Nespeky – investiční záměr se
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

25. Žádost o odkoupení pozemku nebo jeho části ve vlastnictví obce parc. č. 3608/1, ostatní plocha
v k. ú. Nespeky
Dne 3. prosince 2018 byla na obec doručena žádost od pana T. Tesárka na odkup pozemku parc. č.
3608/1 v k. ú. Nespeky nebo jeho části. Pozemek se nachází na hranici katastru s obcí Řehenice. Pan
T. Tesárek chce tento pozemek odkoupit z důvodu zprůjezdnění a zajištění průjezdu pro zemědělskou
techniku při zemědělských sezónních pracích a péče o louky a pastviny, které vlastní v sousední
lokalitě Barochov 43.
Pan starosta dal hlasovat o odkupu pozemku nebo jeho část parc. č. 3608/1, ostatní plocha v k. ú.
Nespeky.
Hlasování
0 pro

7 proti

0 zdržel se

neschváleno.

Zastupitelstvo obce Nespeky povoluje panu T. Tesárkovi úpravu komunikace na vlastní náklady.
Úpravy budou odsouhlaseny panem starostou.
26. Ulice v Chaloupkách v Městečku
Reálná komunikace v Chaloupkách v Městečku nesouhlasí na katastr nemovitostí. Dne 10. prosince
2018 se manželé Kuchařovi obrátili na obecní úřad s tím, že si nechávali zaměřit nemovitost
v Chaloupkách č. p. 12 a byl i upozorněni na připlocení směrem do ulice V Chaloupkách. Jako řešení
navrhují odkoupení připloceného pozemku.
Pan starosta navrhl zaměřit ulici V Chaloupkách od komunikace Benešovská k nemovitosti č. p. 99 a
poté pokračovat v jednání.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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27. Žádost o příspěvek na nové třídy v ŽŠ Poříčí nad Sázavou.
Dne 30. listopadu 2018 jsme obdrželi dopis z obce Poříčí n. Sázavou. Úvodem nás starosta obce
informoval o vybudování zbrusu nové učebny výpočetních technologií v ZŠ Poříčí nad Sázavou.
Rozpočet akce činil cca 3 mil. Kč včetně DPH. Celý tento náklad nesla obec Poříčí nad Sázavou.
V současné době se snaží zajistit dotaci IROP ve výši cca 1 mil. Kč. Zároveň pan starosta pozval na
prohlídku nové IT učebny dle našich možností a po přechozí dohodě.
Dále pan starosta informoval, že v roce 2019 je nezbytné vybudovat další dvě učebny v podkrovních
prostorech školy. Rozpočtové náklady očekává ve výši cca 3,7 mil. Kč včetně DPH. Zároveň nás
upozorňuje, že vzhledem k výši investice se neobejde obec Poříčí nad Sázavou bez pomoci obce
Nespeky a Mrač a žádají o alokaci prostředků v rozpočtu obce Nespeky ve výši 950 tis. Kč.
Pan starosta požádal zastupitelstvo o zvážení výše příspěvku. Zastupitelstvo rozhodne o výši
příspěvku po upřesnění rozpočtu a možnosti získání dotace na rozšíření učeben školy.
28. Sdružení Ledce
Dne 28. 11. 2018 doručila na obec Ing. Kateřina Kerlehová žádost o finanční dotaci na výši 30 000 Kč
spolku Sdružení Ledce, z. s. Dotace by byla použita převážně na část honorářů účinkujícím na
kulturních akcí, na materiální a technické zajištění pořádaných akcí. Částečně i na materiálové
náklady spojené s opravami kostela, jeho bezprostředního okolí a ohradní zdi okolo hřbitova.
Pan starosta navrhl finanční dotaci pro spolek Sdružení Ledce, z. s. na rok 2019 ve výši 25 000 Kč.
S touto výší je počítáno v rozpočtu obce na rok 2019. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování o podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnut dotace ve výši 25 000 Kč
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

29. Sbor dobrovolných hasičů Nespeky /dále SDH/ + vyúčtování za rok 2018
Dne 28. 11. 2018 doručil na obec starosta SDH pan David Basl žádost o finanční dotaci ve výši 25 000
Kč na činnost Sboru dobrovolných hasičů Nespeky na rok 2019. Finanční prostředky by byly použity
na vybavení a obnovu výzbroje a výstroje členů SDH Nespeky. Další náklady by představovaly
startovné na soutěžích, opravy a údržba hasičské techniky, technické prohlídky, pohonné hmoty,
drobné údržbové práce apod.
Pan starosta navrhl finanční dotaci pro SDH Nespeky na rok 2019 ve výši 25 000 Kč.
Hlasování o podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Dále pan starosta informoval zastupitelstvo, že SDH Nespeky dodal vyúčtování za rok 2018.
30. TJ Sokol Nespeky + vyúčtování
Dne 10. 12. 2018 doručil na obec předseda TJ Sokol Nespeky, z. s. pan Petr Králíček žádost o
poskytnutí dotace pro rok 2019 ve výši 70 000 Kč. Tyto prostředky by byly použity na startovné pro
děti a mládež, cestovné, poplatky Fotbalové asociaci ČR a rozhodčím, pohonné hmoty apod.
Pan starosta navrhl finanční dotaci pro TJ Sokol Nespeky na rok 2019 ve výši 70 000 Kč.
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Hlasování o podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Dále pan starosta informoval zastupitelstvo, že TJ Sokol Nespeky dodala vyúčtování za rok 2018.
31. Dámský klub Nespeky + vyúčtování
Dne 10. 12. 2018 doručila na obec paní Vilma Svobodová za Dámský klub Nespeky žádost o dotaci ve
výši 30 000 Kč pro rok 2019. Tyto prostředky by byly použity na zájezd do ZOO Plzeň, zájezd do
Německá a zájezdy do pražských divadel.
Pan starosta navrhl dotaci ve výši 25 000 Kč s tím, že v průběhu roku může Dámský klub požádat o
navýšení dotace.
Hlasování o podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Dále pan starosta informoval zastupitelstvo, že Dámský klub Nespeky dodal vyúčtování za rok 2018.
32. Žádost Posázaví o.p.s.
Dne 28. 11.2018 byla na obec doručena datovou schránkou žádost Posázaví o. p. s. o podporu aktivit
v oblasti rozvoje regionu Posázaví. V dopise byla obec informována, že díky podpoře společnosti
Posázaví o. p. s. ze strany obcí a měst v celkové výši 2 924 290 Kč se podařilo rozhýbat projektové
aktivity směřující k rozvoji regionu. Manažeři společnosti se podíleli na přípravě projektových žádostí
za 41 milionů Kč, z toho byly vybrány prozatím projekty s dotací za 25 milionů Kč. U mnoha dalších
projektů měst a obcí působili manažeři Posázaví o. p. s. jako supervizoři nebo jako gestoři veřejných
zakázek.
Posázaví o. p. s. požádali o dotaci ve výši 71 500 Kč. Výše dotace byla navržena na základě výpočtu
platby 100 Kč na jednoho obyvatele ve správním území obce Nespeky k 1. 1. 2018. Zároveň požádala
ředitelka společnosti Bohuslava Zemanová o možnost prezentovat aktivity a činnosti Posázaví o. p. s.
na některém z jednání zastupitelstva obce Nespeky, aby mohli projednat možnosti vzájemné
spolupráce.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Posázaví o. p. s. o dotaci ve výši 71 500 Kč.
33. Český svaz ochránců přírody /dále ČSOP/ Vlašim
Dne 6. 12. 2018 byla na obec doručena žádost o finanční příspěvek na činnost ČSOP Vlašim. Dále nás
srdečně zvou k prohlídce jejich zařízení. Vzhledem k tomu, že tato organizace pomáhá naší obci se
zraněnými, volně žijícími živočichy, navrhl pan starosta přispět ve výši 8 000 Kč.
Hlasování o Darovací smlouvě ve výši 8 000 Kč
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

34. Ochrana fauny
Dne 27. 11. 2018 byla na obec doručena žádost o finanční příspěvek na činnost obecně prospěšné
společnosti Ochrany fauny ČR. Pan starosta navrhl přispět ve výši 2 000 Kč.
Hlasování o Darovací smlouvě ve výši 2 000 Kč
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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35. Prima Vizus, o. p. s.
Dne 27. 11. 2018 byla na obec doručena žádost zdravotnického zařízení Prima Vizus, o. p. s. o
finanční příspěvek určený na prevenci zdraví dětí v naší obci. Tato organizace nestátního
zdravotnického zařízení poskytuje zdravotní péči v oboru optometrie a ortoptika. Zaměřuje se na
nápravu očních vad u dětí jako dalekozrakost, krátkozrakost, astigmatismus nebo šilhání.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost obecně prospěšné společnosti Prima Vizus.
36. STATIM - babybox
Dne 2. 10. 2018 byla na obec doručena žádost o dar na výměnu babyboxu ve Slaném. Zároveň byla
obec pozvána na slavnostní otevření tohoto babyboxu dne 1. 11. 2018 ve 12 hodin.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o dar společnosti STATIM.
37. Okresní sdružení hasičů /dále OSH/ Benešov
Dne 13. 12. 2018 byla na obec doručena žádost OSH Benešov o poskytnutí dotace – příspěvku na
Mistrovství ČR hry Plamen Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které se uskuteční na okrese
Benešov. Místo konání je ve sportovním areálu Na lukách ve Vlašimi. Soutěžní klání proběhne ve
dnech 29. 6. – 1. 7. 2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost OSH ČMS Benešov.
38. Informace
- adventní trhy proběhly 1. 12. 2018 - pan starosta poděkoval Mgr. Michaele Voldřichové za výborné
zajištění těchto trhů;
- adventní setkání v Městečku, dne 15. 12. 2018 – pan starosta poděkoval paní Mgr. Lence
Hamajdové za hudební vystoupení;
- pan starosta informoval o vypsání dotace na modernizaci sběrného místa a předložil zastupitelstvu
plánovanou novou koncepci sběrného místa v Nespekách;
- pan starosta informoval o úspěšné kontrole vody z vrtu u MŠ Nespeky, dokumenty byly předány ke
kolaudaci studny.
39. Diskuse
- na obci byla podána ústní stížnost na kameny v zeleném pruhu podél komunikací.
Úkol pro pana starostu – napsat dopis všem majitelům nemovitostí na odstranění kamenů v zelených
pruzích podél plotů.
Paní C. Kotábová se zeptala na pokračování Územního plánu – proběhla diskuse.
40. Návrh usnesení
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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V 21.10 hod. pan starosta Mgr. Michal Tyrner ukončil zasedání zastupitelstva obce Nespeky.
Poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za aktivní účast a zároveň popřál přítomným veselé
vánoce a šťastný Nový rok.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 7. 2. 2019 od 18.00 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina.
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 12. 2018
Zapisovatel: Hana Kadeřábková
Ověřovatelé: Ing. Monika Rosenvaldová
Mgr. Leona Uhrová

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne
20. 12. 2018 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Č. j.: 2/2019/OUNE
Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání

1. Schvaluje
- zapisovatelem zápisu paní Hanu Kadeřábkovou
- ověřovatele zápisu Ing. Moniku Rosenvaldovou a Mgr. Leonu Uhrovou
- program zasedání
- Obecně závaznou vyhlášku obce Nespeky č. 1/2018, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
- Rozpočet obce Nespeky na rok 2019, který je přebytkový
- Střednědobý výhled rozpočtu obce Nespeky na období 2020 – 2021
- plán inventur za rok 2018
- Rozpočet Mateřské školy Nespeky na rok 2019
- Závazné ukazatele rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2019
- Rozpočtové opatření č. 6
- Povodňovou komisi ve složení Mgr. Michal Tyrner, předseda komise, Mgr. Leona Uhrová,
místopředseda komise, členové Petr Kubeška starší, David Basl, JUDr. Roman Premus
- žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpora obnovy a rozvoj venkova, název
projektu „Rekonstrukce místní komunikace Potočiny v obci Nespeky“,
- Příkazní smlouvu č. 3011201802 se společností TNT Consulting s. r. o.
- Plnou moc k zastupování obce Nespeky společností TNT Consulting s. r. o. ve všech věcech ohledně
podání a administrace dotace z MMR, program Podpora obnovy a rozvoj venkova, název projektu
„Rekonstrukce místní komunikace Potočiny v obci Nespeky“
- stavbu domovní ČOV na pozemku parc. č. 2730/24 v k. ú. Nespeky
- Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6011289/1 na pozemku parc. č. 3141 se
společností G+, s. r. o., se sídlem Sadová 625, Kamenice
- Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6008818/1 na pozemku parc. č. 3151/1
v k. ú. Nespeky se společností G+, s. r. o., se sídlem Sadová 625, Kamenice
- Smlouvu o dílo na Kanalizaci a ČOV Nespeky – investiční záměr se společností Vodohospodářský
rozvoj a výstavba, a. s.
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- zaměření ulice V Chaloupkách od komunikace Benešovská k nemovitosti č. p. 99
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnut dotace ve výši 25 000 Kč se spolkem Sdružení Ledce
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč se spolkem SDH Nespeky
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč se spolkem TJ Sokol Nespeky
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč se spolkem Dámský klub Nespeky
- Darovací smlouvu ve výši 8 000 Kč s Českým svazem ochránců přírody Vlašim
- Darovací smlouvu ve výši 2 000 Kč s Ochranou fauny ČR.

2. Pověřuje
- pana starostu Mgr. Michala Tyrnera schvalováním přesunu normativních výdajů dle schváleného
rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2019,
- pana starostu Mgr. Michala Tyrnera a paní místostarostku Mgr. Leonu Uhrovou plnit funkci
oddávajícího svatebních obřadů ve volebním období 2019 – 2022 v zasedací místnosti v budově
obecního úřadu, Benešovská 12, 257 22 Nespeky, termín se určuje na sobotu v době od 10,00 hod.
do 16.00 hod.
- pana starostu napsat dopis všem majitelům nemovitostí na odstranění kamenů v zelených pruzích
podél plotů.

3. Neschvaluje
- panu T. Tesárkovi odkup pozemku nebo jeho části parc. č. 3608/1, ostatní plocha v k. ú. Nespeky.

4. Bere na vědomí
- vyúčtování poskytnuté dotace SDH Nespeky na rok 2018
- vyúčtování poskytnuté dotace TJ Sokolu Nespeky na rok 2018
- vyúčtování poskytnuté dotace Dámskému klubu Nespeky na rok 2018
- žádost Posázaví o. p. s. o dotaci ve výši 71 500 Kč
- žádost obecně prospěšné společnosti Prima Vizus
- žádost o dar společnosti STATIM na babybox
- žádost OSH ČMS Benešov.
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Ověřovatelé: Ing. Monika Rosenvaldová
Mgr. Leona Uhrová

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce

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