Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky
konaného dne 5. 2. 2020 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.: 114/2020/OUNE
Celkem přítomno: 8
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7
Nepřítomno a omluveno OZ: Petr Kubeška ml., Mgr. Ladislav Siebert.
Program:
1. Zahájení.
2. Učení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
4. Schválení programu zasedání dle Jednacího řádu.
5. Žádost o dotaci ze Středočeského kraje – JSDH osobní ochranné pomůcky.
6. Žádost o dotaci – Nespecký běh 2020.
7. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků na Ledecké.
8. Vyhodnocení záměru na prodej části pozemku parc. č. 2688, k. ú. Nespeky.
9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 19_SOBS01_4121604046 –
vodovod.
10. Nabídka na nový geoportál GEPRO.
11. Vyúčtování za jednotlivé spolky.
12. Časopis D´Nespek.
13. Žádost společnosti RUAH o.p.s. .
14. Smlouva na svoz odpadu Marius Pedersen, a.s.
15. Strategie rozvoje regionu Posázaví na roky 2021-2027.
16. Seniortaxi.
17. Potočiny stížnost.
18. Informace.
19. Diskuse.
20. Návrh usnesení.
21. Závěr.
1. Zasedání zahájil v 18.00 hod. starosta obce přivítáním přítomných zastupitelů a hostů.
Zastupitelstvo bylo svoláno v souladu s § 91 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce a na
elektronické úřední desce obecního úřadu zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
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7 dní, a to od 29. ledna do 5. února. Pozvánka s podklady byly zastupitelstvu poslány dne 29.
ledna 2020.
2. Určení zapisovatele zápisu
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.

3. Volba ověřovatele zápisu
Pan starosta se dotázal zastupitelstva, kdo by chtěl být ověřovatelem zápisu. Pan Petr Kubeška
st. a paní Mgr. Leona Uhrová projevili zájem být ověřovateli zápisu.
Hlasování
6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
- schválení Rozpočtu obce na rok 2020, schodek bude kryt z uspořených prostředků minulých
let na běžném účtu - Rozpočet na rok 2020 byl vyvěšen na pevné úřední a elektronické úřední
desce dne 15. 1. 2020;
- schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2021 a 2022 – výhled rozpočtu
vyvěšen na pevné úřední a elektronické úřední desce dne 15. 1. 2020;
- schválení inventarizace obce za rok 2019 – inventarizace provedena;
- schválení Rozpočtu Mateřské školy (dále MŠ) Nespeky na rok 2020 – paní ředitelka Mgr.
M. Písková informována, rozpočet vyvěšen na elektronické úřední desce MŠ Nespeky;
- schválení Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Nespeky na období 2021 – 2023 – paní
ředitelka Mgr. M. Písková informována, výhled vyvěšen na elektronické úřední desce MŠ
Nespeky;
- schválení Závazných ukazatelů MŠ Nespeky na rok 2020 – písemně sděleno paní ředitelce
Mgr. M. Pískové dne 15. 1. 2020;
- schválení Obecně závazné vyhlášky obce Nespeky č. 1/2019, kterou se stanoví poplatek za
komunální odpad - vyhláška vyvěšena na elektronické úřední desce dne 23. 12. 2019;
- schválení Smlouvy o odvozu a zneškodnění odpadu dle § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s Národním
filmovým archivem – smlouva podepsána;
- schválení Smlouvy č. 1295184061 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí (NN) se společností ČEZ ESCO, a. s. – smlouva podepsána;
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- schválení podání žádosti o dotaci – číslo výzvy 12. Odpady a materiálové toky ekologické
zátěže a rizika. Program 3. 1. Zvýšit podíl materiálového energetického využití odpadů –
„Nový sběrný dvůr v obci Nespeky“ – žádost o dotaci podána;
- schválení Příkazní smlouvy č. 0612201901 se společností TNT Consulting, s.r.o. – smlouva
podepsána;
- schválení Plné moci k zastupování ve věci podání žádosti „Nový sběrný dvůr v obci
Nespeky“ společností TNT Consulting – plná moc podepsána;
- schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolky SDH Nespeky, TJ Sokol
Nespeky, Dámský klub Nespeky a Sdružení Ledce – smlouvy podepsány;
- schválení Darovací smlouvy s ZO ČSOP Vlašim – smlouva podepsána;
- schválení Darovací smlouvy se Sdružením zdravotně postižených Poříčí nad Sázavou –
smlouva podepsána;
- schválení záměru na prodej části podzemku parc. č. 2688, k. ú. Nespeky o výměře 15 m2 –
záměr vyvěšen dne 20. 12. 2019.
5. Schválení programu zasedání dle Jednacího řádu.
Pan starosta seznámil přítomné a zastupitelstvo s návrhem programu v souladu s pozvánkou
poslanou členům zastupitelstva a v souladu s oznámením zveřejněným na úřední desce a
požádal o přesunutí bodu „Senior Taxi“ na začátek zasedání z důvodu návštěvy sociální
pracovnice Kláry Dvořákové. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy a návrhy na
doplnění.
Hlasování
6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

6. Senior taxi
Po projednání se zastupitelstvo usneslo, že tuto službu zřizuje pro občany s trvalým pobytem
v obci věku 75 let výše, držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P bez omezení věku a dále pro
občany, kteří požádají o sociální šetření, na základě kterého jim bude umožněno senior taxi
využívat. Služba bude hrazena obcí, doplatek pro občana při cestě do města Benešov bude
činit částku 30 Kč/jedna jízda, do obce Čerčany 20 Kč/jedna jízda. Občan může čerpat osm
jednosměrných jízd v měsíci.
Na základě vyplněné přihlášky občan dostane průkazku na jeden měsíc, do které řidič taxi
bude zaznamenávat jednotlivé jízdy. Na konci měsíce nebo začátku následujícího měsíce
občan doručí kartičku na obec a bude mu vydána nová.
Tuto službu bude poskytovat společnost FAIN TAXI Čerčany.
Pan starosta navrhl schválit službu pro občany „Senior taxi“. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Hlasování
6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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Pan starosta navrhl schválit smlouvu se společností FAIN TAXI, Čerčany, která bude pro
obce zajišťovat službu „Senior taxi“.
Hlasování
6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

7. Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje.
V roce 2020 Středočeský kraj vypsal dotace pro obce v několika oblastech.
1. Požární ochrana – zde je vypsáno několik typů dotací – na nové auto, na hasičskou
zbrojnici, na ochranné pomůcky apod. Pan starosta navrhl požádat o dotaci ze Středočeského
kraje na 4 ks obleků pro hasiče, 4 páry bot, 6 ks rukavic a 6 ks opasků. Obec požádá o věci
v celkové hodnotě 117 000 Kč, spoluúčast obce 6 000 Kč a dotace od kraje 111 000 Kč.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
6 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

V 18.51 hod. přišel pan Aleš Drnec.
2. Včasná příprava – zde je možné požádat o proplacení projektů /analýz na vodovod či
kanalizaci/. Na studii investičního záměru je možné získat dotaci až do výše 90 % nákladů, na
projektovou dokumentaci 50 % nákladů, maximálně však 500 000 Kč. Uznatelné náklady
musí být fakturovány od 1. 1. 2019. Obec zaplatila za studii na „Vodovod v obci Nespeky“
částku 107 690 Kč a projekt bude stát cca 1,7 milionu Kč. Pan starosta navrhl požádat o
proplacení studie i projektu „Vodovod v obci Nespeky“. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

8. Žádost o dotaci na „Nespecký běh 2020“
Dne 8. 1. 2020 byla na obec doručena žádost pana Tomáše Tylingra o individuální dotaci ve
výši 5 000 Kč na druhý ročník závodu v běhu „Nespeky běh 2020“. Dotace bude použita na
občerstvení pro závodníky, označení trasy, pořízení startovních čísel a pořízení cen pro
závodníky.
Pan starosta navrhl schválit dotaci na druhý ročník závodu „Nespecký běh 2020“ ve výš 5000
Kč a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

9. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc. č. st. 608, 609 a parc. č. 2128/2, k. ú.
Nespeky
Dne 7. 11. 2019 byl vyvěšen záměr na prodej pozemků parc. č. st. 608 o výměře 15 m2, parc.
č. st. 609 o výměře 53 m2 a pozemku parc. č. 2128/2 o výměře 586 m2 vše v k. ú. Nespeky.
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Budovy na pozemcích parc. č. st. 608 a 609 jsou ve vlastnictví jiné osoby a nebyly předmětem
prodeje. Pan starosta nechal zpracovat Znalecký posudek. Dle znaleckého posudku je celková
cena (bez staveb) stanovena na částku 600 000 Kč.
Na obec byla doručena jedna nabídka v zapečetěné obálce dne 23. 11. 2019. V 19.00 hod. pan
starosta přistoupil k otevření obálky. Obálka obsahovala druhou obálku. Poté pan starosta
otevřel druhou obálku. Ta obsahovala třetí obálku a dopis od paní D. H. V 19.03 hod. pan
starosta otevřel třetí obálku. Návrh ceny 150 Kč/m2. Celková nabízená cena činí částku
98 100 Kč.
Pan starosta navrhl neschválit prodej pozemků parc. č. 2128/2, parc. č. st. 608, 609, k. ú.
Nespeky za nabízenou cenu 150 Kč/m2 paní D. H. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

10. Vyhodnocení záměru na prodej části pozemku parc. č. 2688 o výměře 15 m2 v k. ú.
Nespeky
Dne 20. 12. 2019 byl vyvěšen záměr na prodej části pozemku parc. č. 2688 o výměře 15 m2
v k. ú. Nespeky. Na obec byla doručena jedna nabídka v zapečetěné obálce „Neotvírat, prodej
pozemku Městečko“ dne 3. 1. 2020. V 19.11 hod. pan starosta přistoupil k otevření obálky.
Obálka obsahovala jeden list papíru o rozměru A4. Nabídka od pana P. T. Návrh ceny 600
Kč/m2.
Pan starosta navrhl schválit prodej části pozemku parc. č. 2688 o výměře 15 m2 v k. ú.
Nespeky za nabízenou cenu 600 Kč/m2 a Kupní smlouvu. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 20_SOBS01_4121656623 –
vodovod (armaturní šachta) a Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN
číslo 20-SOBS01_4121656621 vodojem
Společnost VRV, která nám zajišťuje projekt na vodovod, podala na ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín žádost o připojení odběrného místa. Umístění tohoto odběrného místa je na křižovatce
na Borovou Lhotu a k vysílači. Jedná se o místo, kde by se měl vodovod rozdělovat do tří
částí, jedna část do Nespek, druhá do Městečka a třetí na Borovou Lhotu. Dále se jedná o
připojení pozemku pro budoucí budovu vodojemu do napěťové soustavy.
Pan starosta navrhl hlasovat o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kW (NN) číslo
20_SOBS01_4121656623 – vodovod (armaturní šachta) a odběrného místa pro budovu
vodojemu číslo smlouvy 20-SOBS01_4121656621 vodojem. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
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Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

12. Nabídka na nový mapový portál
Obec Nespeky v současnosti používá mapový portál GISelPro. Tento portál bohužel ukončil
činnost a již se neaktualizuje. Nyní obec obdržela nabídku na využívání mapové aplikace
Geoportál GEPRO Premium. Vstupní poplatek za zavedení systému činí částku 5 000 Kč bez
DPH, roční udržovací poplatek činí částku 10 400 bez DPH. Pan starosta zajistí další nabídky.
Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku společností Geoportál GEPRO Premium.
13. Vyúčtování za jednotlivé spolky.
Dne 15. listopadu 2019 doručil pan Pavel Drnec vyúčtování za TJ Sokol Nespeky, čímž splnil
podmínku Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2019.
Dne 6. ledna 2020 doručila paní Vilma Svobodová vyúčtování za Dámský klub Nespeky,
čímž splnila podmínku Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok
2019.
Dne 22. ledna 2020 doručila paní Kateřina Kerlehová vyúčtování za Sdružení Ledce, čímž
splnila podmínku Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2019.
Dne 5. února 2020 doručil pan David Basl vyúčtování za Sbor dobrovolných hasičů Nespek,
čímž splnil podmínky Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok
2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu obce na rok 2019.
14. Časopis Dnespek
Z důvodu dlouhodobé nemoci dosavadní šéfredaktory paní Petry Krejčí se dne 23. prosince
2019 sešla redakční rada. Na redakční radě byla navržena novou členkou rady paní PhDr.
Ivana Preislerová. Na pozici šéfredaktorek byly navrženy paní Mgr. Michaela Voldřichová a
paní Mgr. Gabriela Francová. Doporučení redakční rady je, aby časopis vycházel jednou za 3
měsíce.
Pan starosta navrhl zachovat časopis DNESPEK, který bude vycházet čtvrtletně, cena
časopisu 15 Kč a aktuální číslo bude také na webu obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

15. Žádost RUAH o.p.s.
Dne 14. 1. 2020 byla na obec doručena žádost o finanční příspěvek na rok 2020 od
společnosti RUAH. Společnost poskytuje domácí hospicovou, zdravotní a sociální péči
v regionu Benešov. Část péče je financována z veřejného zdravotního pojištění, část je
dotována krajským úřadem Středočeského kraje a zbytek péče je hrazen z dotací a darů.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost obecně prospěšné společnosti RUAH.
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16. Smlouva o poskytování služeb na rok 2020 - Marius Pedersen, a. s.
Na obec byla doručena Smlouva o poskytování služeb na rok 2020 společností Marius
Pedersen a. s. Předmětem Smlouvy je zajištění přepravy, využití či odstranění odpadů, nájem
sběrných nádob na rok 2020.
Pan starosta navrhl schválit Smlouvu o poskytování služeb na rok 2020 se společností Marius
Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

17. Strategie rozvoje regionu Posázaví na roky 2021 -2027.
Zastupitelstvo obce Nespeky schvaluje zapojení správního území obce Nespeky do přípravy
Strategie regionu Posázaví na období 2021 – 2027 včetně strategických plánů Leader.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo obce Nespeky schvaluje zařazení správního území obce Nespeky do územní
působnosti MAS Posázaví na období 2021 – 2027.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo obce Nespeky schvaluje zařazení správního území obce Nespeky do území
turistické oblasti Posázaví.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Zastupitelstvo obce Nespeky pověřuje starostu podpisem schvalovacího protokolu.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

18. Stížnost komunikace Potočiny
Zastupitel Petr Kubeška st. informoval zastupitelstvo o stížnostech obyvatel Potočin na
výstavbu plotu u rodinného domu č. p. 85. Došlo k posunutí hranic plotu až do komunikace
Potočiny. Byl poškozen asfaltový povrch komunikace a ztížila se průjezdnost komunikace
v této části. Pan starosta sdělil, že byla zaplocena část, která patří majitelům domu č. p. 85.
Proběhla diskuse zastupitelstva ohledně oprávněnosti a neoprávněnosti zaplocení pozemku.
Pan Petr Kubeška st. bude tuto situaci řešit na stavebním úřadě v Benešově.

7

19. Informace
- pasport dopravního značení – po úpravě podán na odboru dopravní policie;
- rozbor vody v MŠ Nespeky – všechny hodnoty byly v normě;
- pan Michal Kuchař informoval o pracích spojených s lokalitou v ulici Sázavská
20. Závěr
Ve 20.20 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 v průběhu měsíce března.
Zápis byl vyhotoven dne 5. 2. 2020.
Zapisovatel: Hana Kadeřábková

Ověřovatelé zápisu: Petr Kubeška st.
Mgr. Leona Uhrová

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne
5. 2. 2020 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 114/2020/OUNE
Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání
1. Schvaluje
- zapisovatele zápisu paní Hanu Kadeřábkovou,
- ověřovatele zápisu paní Mgr. Leonu Uhrovou a pana Petra Kubešku st.,
- program zasedání,
- službu pro občany „Senior taxi“,
- smlouvu se společností FAIN TAXI, Čerčany,
- žádost o dotaci ze Středočeského kraje na 4 ks obleků pro hasiče, 4 páry bot, 6 ks rukavic a
6 ks opasků v celkové hodnotě 117 000 Kč, spoluúčast obce 6 000 Kč a dotace od kraje
111 000 Kč,
- žádost o dotaci ze Středočeského kraje o proplacení studie i projektu „Vodovod v obci
Nespeky“,
- dotaci na druhý ročník závodu „Nespecký běh 2020“ ve výš 5000 Kč a Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace,
- prodej části pozemku parc. č. 2688 o výměře 15 m2 v k. ú. Nespeky za nabízenou cenu 600
Kč/m2 a Kupní smlouvu s panem P. T.,
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 20_SOBS01_4121656623 –
vodovod (armaturní šachta),
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 20-SOBS01_4121656621
vodojem,
- zachování časopisu Dnespek, který bude vycházet čtvrtletně,
- Smlouvu o poskytování služeb na rok 2020 se společností Marius Pedersen, a. s., Průběžná
1940/3, 500 09 Hradec Králové,
- zapojení správního území obce Nespeky do přípravy Strategie regionu Posázaví na období
2021 – 2027 včetně strategických plánů Leader,
- zařazení správního území obce Nespeky do územní působnosti MAS Posázaví na období
2021 – 2027,
- zařazení správního území obce Nespeky do území turistické oblasti Posázaví.
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2. Neschvaluje
- prodej pozemků parc. č. 2128/2, parc. č. st. 608, 609, k. ú. Nespeky za nabízenou cenu 150
Kč/m2 paní D. H.
3. Bere na vědomí
- nabídku společností Geoportál GEPRO Premium,
- vyúčtování poskytnutých dotací TJ Sokolu Nespeky, Dámskému klubu, Sdružení Ledce a
SDH Nespeky z rozpočtu obce na rok 2019,
- žádost obecně prospěšné společnosti RUAH.
4. Pověřuje
- pana starostu podpisem schvalovacího protokolu se společností Posázaví o. p. s.

Ověřovatelé zápisu: Petr Kubeška st.
Mgr. Leona Uhrová

Mgr. Michal Tyrner
starosta obce
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