Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 3. 10.
2018 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Č. j.: 842/2018/OUNE
Celkem přítomno: 8
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7
Nepřítomno a omluveno OZ: Mgr. Lenka Hamajdová, Petr Kubeška

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Leona Uhrová
Mgr. Ladislav Siebert
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. 4.
6. Žádost o rozšíření komunikace Pod Kopcem.
7. Informace.
8. Diskuse.
9. Návrh usnesení.
10. Závěr.

1. Zasedání zahájil v 18.30 hod. starosta přivítáním přítomných zastupitelů a hostů.
Oznámení o konání schůze bylo vyvěšeno dne 26. 9. 2018 na úřední i elektronické desce. Dne 26. 9.
2018 byla zastupitelstvu zaslána pozvánka spolu s podklady pro zasedání.
2. Určení zapisovatele zápisu.
Pan starosta navrhl zapisovatelem zápisu paní Hanu Kadeřábkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

3. Určení ověřovatelů zápisu.
Pan starosta navrhl ověřovateli zápisu paní Mgr. Leonu Uhrovou a pana Mgr. Ladislava Sieberta.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

5. Schválení programu zasedání.
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s programem zasedání. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

6. Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 5. 9. 2018.
- uzavření Smlouvy o zřízení VB – služebnosti v Městečku, Benešovská ul., kNN – p. č. 2706/5 č. IV-126021366 – smlouva podepsána dne 6. 9. 2018;
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby,
Benešovská, kNN – č. p. 246 č. IP-12-6014359/VB/1 – smlouva podepsána dne 6. 9. 2018;
- uzavření nájemní smlouvy na obecní byt č. 1 na dobu jednoho roku s paní K. Provazníkovou –
smlouva vypracována JUDr. Romanem Premusem, čeká se na podpis;
- uzavření Příkazní smlouvy na TDI – oprava komunikací Frágnerova a V. Nezvala – smlouva
podepsána dne 10. 9. 2018;
- uzavření Smlouvy na odvážení oděvů, obuvi a textilu se společností TextilEco – smlouva podepsána
dne12. 9. 2018;
- žádost o vydání souhlasu se stavbou domovní ČOV na pozemku parc. č. 2207/2 v k. ú. Nespeky –
souhlas zaslán dne
- zadání objednávky na studii „Vodovod Nespeky“ – objednávka zaslána.

7. Rozpočtové opatření č. 4.
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 4. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

8. Žádost o rozšíření komunikace Pod kopcem.
Dne 17. 9. 2018 byla na obec doručena žádost od pana Klimoviče (č. ev. 135) na rozšíření komunikace
Pod Kopcem z důvodu nemožnosti vyvážet jímku odpadních vod. Zastupitelstvo navrhlo, aby pan
Klimovič posunul vyústění odpadu po stěně plotu blíže ke komunikaci Petrovická z důvodu snadnější
manipulace pana Breburdy.

9. Informace.
- pan starosta informoval zastupitelstvo o přípravě voleb do zastupitelstva obce a do Senátu
Parlamentu ČR.
10. Diskuse.
Pan starosta poděkoval zastupitelům za spolupráci v uplynulém volebním období.
Pan starosta v 19.10 hod. ukončil zasedání zastupitelstva.

Zapisovatel: Hana Kadeřábková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Leona Uhrová
Mgr. Ladislav Siebert

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce

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

Usnesení ze Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 10. 2018 na
Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 842/2018/OUNE

Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání

1. Schvaluje
- zapisovatelem zápisu paní Hanu Kadeřábkovou
- ověřovatele zápisu pana Mgr. Ladislava Sieberta a paní Mgr. Leonu Uhrovou
- program zasedání
- rozpočtové opatření č. 4.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Leona Uhrová
Mgr. Ladislav Siebert

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce

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

