Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky
dne 18. 12. 2019 konaného 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.: 1001/2019/OUNE
Celkem přítomno: 12
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 5
Nepřítomno a omluveno OZ: MgA. Michal Kuchař, Pavel Rublič, Petr Kubeška st., Petr Kubeška ml.
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. Rozpočet obce na rok 2020.
7. Střednědobý výhled obce na rok 2021 a 2022.
8. Plán inventur za rok 2019.
9. Rozpočet MŠ Nespeky na rok 2020.
10. Střednědobý výhled MŠ Nespeky na roky 2021 – 2023.
11 Projednání závazných ukazatelů MŠ Nespeky na rok 2020.
12. Odpady na rok 2020.
13. Smlouva – elektrické energie.
14. Rozpočtové opatření č. 6.
15. Zpráva ze zasedání Finančního výboru.
16. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje.
17. Vodovod – založení Dobrovolného svazku obcí Jericho.
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18. Dotace OPŽP – číslo výzvy 126. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.
Podprogram 3. 1. Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. „Nový sběrný dvůr
v obci Nespeky.“
19. TNT Consulting - Příkazní smlouva č. 0612201901 a Plná moc – dotace „Nový sběrný dvůr v obci
Nespeky.“
20. SDH Nespeky.
21. TJ Sokol Nespeky.
22. Dámský klub.
23. Sdružení Ledce.
24. Žádost o poskytnutí dotace – Český svaz ochránců přírody.
25. Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení zdravotně postižených.
26. Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení hasičů Benešov.
27. Žádost o poskytnutí dotace – Ochrana Fauny ČR.
28. Žádost o odkoupení zastavěné plochy u č. p. 30 v Městečku.
29. Senior taxi.
30. Informace.
31. Diskuze.
32. Návrh usnesení.
33. Závěr zasedání.

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 7 dní, a to od 12. prosince
do 18. prosince 2019. Pozvánka s podklady byly zastupitelstvu poslány dne 12. prosince 2019.
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
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

3. Volba ověřovatele zápisu
Pan starosta se dotázal zastupitelstva, kdo by chtěl být ověřovatelem zápisu. Pan Jaroslav Basl a pan
Ladislav Siebert projevili zájem být ověřovateli zápisu.
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Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

4. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 6. 11. 2019
- schválení směny pozemků a uzavření smlouvy mezi obcí Nespeky a paní A. S. a panem M. S.,
Nespeky na pozemky parc. č. 2306/4 a 2306/10 – smlouvu zpracovává JUDr. Roman Premus;
- schválení záměru na prodej pozemku parc. č. 2128/2, parc. č. st. 608 a 609 k. ú. Nespeky – záměr
vyvěšen dne 7. 11. 2019;
- schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2690/5 v k. ú. Nespeky mezi obcí
Nespeky a paní K. M. K. za jednorázovou úplatu 1 000 Kč – smlouva podepsána dne 4. 12. 2019;
- zamítnutí pronájmu části cesty parc. č. 3608/1 v k. ú. Nespeky panu P. B. a paní M. B. – dne 8. 11.
2019 zaslán dopis;
- schválení stavby domovní ČOV na pozemku parc. č. 2464/5 v k. ú. Nespeky manželům G. –
stanovisko dne 11. 11. 2019 osobně předáno;
- schválení Servisní smlouvy č. OP 19-308 se společností Premium Power s.r.o. na servis tepelného
čerpadla v MŠ Nespeky – smlouva podepsána 12. 11. 2019;
- schválení dotace na akci Čistá řeka Sázava 2020 ve výši 5 000 Kč se společností Posázaví o. p. s. –
smlouva podepsána;
- schválení Směnné smlouvy mezi Obcí Nespeky a Městem Pyšely na směnu pozemků parc. č. 3140/1
o výměře 135 m2 a parc. č. 3141 o výměře 745 m2, parc. č. 1225 o výměře 1072 m2 – smlouva
podepsána, již převedeno.
5. Schválení programu zasedání
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. Pan starosta
požádal o doplnění programu zasedání z důvodu nového odměňování zastupitelstva od 1. 1. 2020.
Hlasování o doplnění programu zasedání
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Hlasování o schválení programu zasedání
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

6. Rozpočet obce na rok 2020
Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 2. 12. 2019.
Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový ve výši 2 294 000 Kč. Schodek bude kryt z uspořených
prostředků na běžném účtu u Komerční banky z předchozích let. Celkové příjmy činí částku 11 760
000 Kč a výdaje činí částku 14 054 000 Kč.
V rozpočtu je počítáno na rekonstrukci ulice Potočiny (spoluúčast k dotaci ve výši 1 100 000 Kč),
projekt na vodovod ve výši 1 700 000 Kč, neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Nespeky ve výši
800 000 Kč, výstavbu chodníků (spoluúčast k dotaci ve výši 800 000 Kč), práce na novém územním
plánu ve výši 350 000 Kč a svoz odpadů ve výši 2 300 000 Kč. Dále je v rozpočtu počítáno se
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spoluúčastní na rekonstrukci fotbalového hřiště ve výši 575 000 Kč. V příjmech není zahrnut
přislíbený dar ve stejné výši.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení Rozpočtu na rok 2020. Rozpočet se bude schvalovat jako
schodkový. Schodek bude kryt z uspořených prostředků minulých let na běžném účtu u Komerční
banky. K návrhu nebyla vznesena žádná připomínka.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

7. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 a 2022
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2021-2022 byl vyvěšen na úřední desce a
elektronické úřední desce dne 2. 12. 2019. K návrhu nebyla podána žádná připomínka.
Pan starosta navrhl hlasovat o schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Nespeky na období
2020 – 2021.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

8. Inventarizace obce za rok 2019
Pan starosta seznámil přítomné a zastupitelstvo s plánem inventur za rok 2019. Dále informoval
zastupitelstvo o sestavení inventarizační komise ve složení Aleš Sýkora, Hana Kadeřábková a Jaroslav
Basl ml. Pan starosta navrhl schválit plán inventur za rok 2019. K návrhu nebyl vznesen žádný
protinávrh.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

9. Rozpočet Mateřské školy /dále MŠ/ Nespeky
Dne 11. 11. 2019 ředitelka Mgr. Monika Písková doručila na obec návrh Rozpočtu MŠ Nespeky. Návrh
rozpočtu byl vyvěšen v prostorách MŠ a na elektronické úřední desce MŠ Nespeky dne 11. 11. 2019.
Tento návrh projednal Finanční výbor. Pan starosta navrhl schválit rozpočet MŠ Nespeky
s neinvestičním příspěvkem obce na provoz ve výši 800 000 Kč. Finanční prostředky budou poukázány
ve dvou splátkách tj. 400 000 Kč do konce ledna a 400 000 Kč do konce července. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

10. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nespeky na období 2021 - 2023
Dne 11. 11. 2019 ředitelka Mgr. Monika písková doručila na obec návrh Střednědobého výhledu
rozpočtu MŠ Nespeky na období 2021 – 2023. Tento návrh byl vyvěšen v prostorách MŠ a na
elektronické úřední desce MŠ Nespeky dne 11. 11. 2019. Pan starosta navrhl schválit Střednědobý
výhled rozpočtu MŠ Nespeky na období 2021 – 2023. K návrhu nebyla vznesena žádná připomínka.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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11. Projednání závazných ukazatelů MŠ Nespeky
Zastupitelstvu byly předloženy závazné ukazatele MŠ Nespeky. Jedná se o neinvestiční příspěvek na
provoz od zřizovatele ve výši 800 000 Kč a dodržení normativních výdajů dle schváleného rozpočtu na
rok 2020. Příspěvek bude poukázán na běžný účet MŠ Nespeky ve dvou splátkách tj. do 31. 1. 2020 a
do 31. 7. 2020. Pan starosta navrhl schválit závazné ukazatele MŠ Nespeky. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Pan starosta navrhl pověřit jeho osobu schvalováním přesunů normativních výdajů dle schváleného
Rozpočtu MŠ Nespeky na rok 2020.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

12. Poplatky za odpady na rok 2020 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Cenová nabídka od společnosti Marius Pedersen, a. s. byla zastupitelstvu zaslána v podkladech. Na
základě této nabídky a nákladů vynaložených za svoz komunálního odpadu pan starosta navrhl
stanovit poplatky za komunální odpad na rok 2020 následovně:
- nádoba o objemu 80 l – svoz 1x 14 dní – 1 400 Kč/rok
- nádoba o objemu 120 l – svoz 1 x 14 dní – 1 800 Kč/rok
- nádoba o objemu 240 l – svoz 1 x 14 dní – 2 200 Kč/rok
- nádoba o objemu 1 100 l – svoz 1 x 14 dní – 9 500 Kč/rok
- svoz komunálního odpadu bez poskytnutí nádoby /velkoobjemové kontejnery/ – 1 300 Kč/rok.
K nádobám je možné bezplatně obdržet nádobu na plastový odpad 240 l. V současné době je
v domácnostech rozdáno 270 ks nádob (vývoz činí částku 787 Kč/rok a je hrazen z rozpočtu obce).
Dále pan starosta informoval, že stávající popelnice se budou svážet na staré známky do konce února.
Prodej nových známek bude zahájen dne 13. 1. 2020.
Pan starosta navrhl schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Nespeky č. 1/2019 s výše uvedenými
poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2020. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Národní filmový archiv, Malešická 2706/12, 130 00 Praha 3, IČ 00057266 požádal obec o uzavření
Smlouvy o odvozu a zneškodnění odpadu dle § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Národní filmový archiv provozuje
rekreační středisko v Městečku, Sázavská č. ev. 156. Pan starosta navrhl schválit Smlouvu o odvozu a
zneškodnění odpadu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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13. Smlouva elektrická energie
Obec vyvolala jednání se společností ČEZ ESCO a. s. z důvodu snahy ušetřit za elektrickou energii.
Obchodní manažer p. Chobotský nám nabídl novou Smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN). Cena je pro obec výhodnější. Podmínkou podpisu smlouvy je
fixace ceny elektrické energie na dva roky a podpis smlouvy do 20. 12. 2019. Pan starosta navrhl
schválit Smlouvu č. 1295184061 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN)
se společností ČEZ ESCO, a. s. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

14. Rozpočtové opatření č. 6
Pan starosta navrhl schválit Rozpočtové opatření č. 6.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

15. Zpráva ze zasedání Finančního výboru
Pan L. Siebert přednesl zprávu ze zasedání Finančního výboru konaného dne 21. 11. 2019 a požádal
pana starostu, aby zpráva ze zasedání Finančního výboru byla vždy zařazena na začátku zasedání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu ze zasedání Finančního výboru.
16. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje
Dílčí přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo dne 29. 11. 2019 na obecním úřadě. Při
přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že obec neuveřejnila na profilu zadavatele Smlouvu o dílo
uzavřenou dne 11. 7. 2019 s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba /dále VRV/, a. s. na veřejnou
zakázku „Vodovod Nespeky – připojení města na SV Javorník – Benešov“. Vzhledem k tomu, že se
jedná o nedostatek, je třeba přijmout nápravné opatření.
Pan starosta navrhl přijmout nápravné opatření. Všechny smlouvy nad 500 000 Kč bez DPH budou
včas /tj. do 15 dnů/ a řádně nahrány na portálu zadavatele. Tuto povinnost bude také obsahovat
Interní směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

17. Vodovod - založení Dobrovolného svazku obcí /dále DSO/ Jericho
V současné době společnost VRV, a. s. projednává trasu vodovodu s dotčenými orgány /ČEZ, Povodí
Vltavy, Lesy ČR, Cetin atd./. Nyní je potřeba získat souhlasy občanů, přes jejichž pozemky se povede
vedení vodovodu. Poté budou uzavírány Smlouvy o věcném břemeni – služebnosti.
Na pozemku parc. č. 1038/6 v k. ú. Pyšely je vyprojektován vodojem. Jedná se o nejvyšší místo – 360
m. n. m. Pan starosta se setkal s vlastníky tohoto pozemku s žádostí o odkup pozemku. Jejich
nabízená cena je 1 000 Kč/m2, ale cena je dále k jednání. Pan starosta nechal zpracovat znalecký
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posudek. Dle znaleckého posudku je cena tohoto pozemku 34 Kč/m2. Obec potřebuje vykoupit 995
m2 na vodojem a 460 m2 na příjezdovou komunikaci.
V současné době bude obec podávat dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavební odbor do
Benešova. V této části projektu se stále dají měnit trasy vodovodu. Pokud některý občan nebude
souhlasit, aby vodovod vedl přes jeho pozemky. Poté zastupitelstvo určí, které pozemky
/komunikace/ se nakonec vyřadí.
DSO Jericho
Město Pyšely, Obec Čerčany a Obec Nespeky se usnesly, že založí DSO Jericho se sídlem Václavská 36,
Čerčany za účelem výstavby vodovodu v těchto obcích a městě a získání dotace na tuto akci.
Předseda svazku byl ustanoven Mgr. Martin Richter a místopředseda svazku Mgr. Michal Tyrner. Dále
byly zpracovány stanovy DSO. Tyto stanovy zpracovali právní zástupci uvedených obcí a města. Pan
starosta navrhl schválit založení DSO Jericho a jeho stanovy. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Paní V. Svobodová se dotázala, zda bude k vodovodu využit suchovod přes Loretu.
Pan starosta odpověděl, že ano.
18. Dotace OPŽP – číslo výzvy 12. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.
Podprogram 3.1. Zvýšit podíl materiálového energetického využití odpadů – „Nový sběrný dvůr
v obci Nespeky“.
Jedná se o projekt modernizace sběrného dvora - vybudování opěrné zdi, kamerového systému, nové
budovy pro správce, oplocení, více kontejnerů na separaci. Pan starosta navrhl hlasovat o schválení
podání žádosti o dotaci - číslo výzvy 12. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.
Podprogram 3.1. Zvýšit podíl materiálového energetického využití odpadů – „Nový sběrný dvůr v obci
Nespeky“. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se schváleno.

19. Příkazní smlouva č. 0612201901 a plná moc.
Pan starosta oslovil společnost TNT Consulting s.r.o., která pro obec zajišťovala předchozí úspěšně
získané dotace, zda by obci nezajistila podání žádosti o dotaci „Nový sběrný dvůr v obce Nespeky“ a
zpracování a organizaci zadávacího řízení dle typu veřejné zakázky. Společnost TNT Consulting s.r.o.
zaslala Příkazní smlouvu č. 0612201901. Odměna dle této smlouvy je za zpracování žádosti o dotaci
ve výši 12 000 Kč bez DPH, zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadu ve výši 24 000 Kč bez
DPH, zpracování a organizace zadávacího řízení je rozdělena na odměnu za zakázku malého rozsahu
ve výši 17 000 Kč bez DPH a v případě podlimitní veřejné zakázky odměna činí částku 27 000 Kč. Za
finalizaci projektu včetně manažerského řízení je odměna vyjádřena procentuálně z konkrétní výše
dotace. Pan starosta navrhl schválit Příkazní smlouvu č. 0612201901 se společností TNT Consulting
s.r.o. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se schváleno.
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Dále pan starosta požádal o schválení Plné moci pro společnost TNT Consulting s.r.o. ve věci
zastupování ve všech záležitostech a jednáních souvisejících s podáním žádosti o dotaci a vyřízením
dotace
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se schváleno.

20. Žádost o poskytnutí dotace SDH Nespeky
Dne 7. 10. 2019 byla na obec doručena starostou hasičů panem Davidem Baslem žádost o poskytnutí
finanční dotace ve výši 25 000 Kč na rok 2020. Finanční prostředky by byly použity na vybavení SDH
Nespeky, startovné na soutěžích opravy, technické prohlídky a pohonné hmoty. Pan starosta navrhl
schválit finanční dotaci pro SDH Nespeky na rok 2020 ve výši 25 000 Kč a podpis Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

21. Žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Nespeky
Dne 18. 12. 2019 doručil na obec předseda TJ Sokolu Nespeky, z. s. pan Petr Králíček žádost o
poskytnutí dotace pro rok 2020 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 schválit finanční dotaci pro TJ Sokol Nespeky na rok 2020 ve výši 70 000 Kč a podpis
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

22. Žádost o poskytnutí dotace Dámskému klubu
Dne 3. 12. 2019 doručila na obec paní Vilma Svobodová žádost o poskytnutí dotace pro rok 2020 ve
výši 30 000 Kč. Tyto prostředky by byly použity na zájezdy do ZOO, Německa a zájezdy do pražských
divadel. Pan starosta navrhl schválit finanční dotaci pro Dámský klub na rok 2020 ve výši 30 000 Kč a
podpis Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

23. Žádost o poskytnutí dotace Sdružení Ledce
Dne 18. 12. 2019 doručila na obec paní Kateřina Kerlehová žádost o poskytnutí dotace pro rok 2020
ve výši 25 000 Kč. Tyto prostředky by byly použity na část honorářů účinkujícím na kulturních akcí, na
materiální a technické zajištění pořádaných akcí. Částečně i na materiálové náklady spojené
s opravami kostela a jeho bezprostředního okolí. Pan starosta navrhl schválit finanční dotaci pro
Sdružení Ledce na rok 2020 ve výši 25 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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24. Žádost o poskytnutí dotace Český svaz ochránců přírody
Dne 6. 12. 2019 byla na obec doručena žádost o poskytnutí dotace od Českého svazu ochránců
přírody. Český svaz ochránců přírody obec žádá o finanční dotaci nebo dar v rozmezí od 2 500 Kč do
10 000 Kč dle možností obce. Pan L. Siebert navrhl dar ve výši 5 000 Kč a podpis Darovací smlouvy.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

25. Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení zdravotně postižených Poříčí nad Sázavou
Dne 6. 12. 2019 byla na obec doručena žádost o poskytnutí dotace od Sdružení zdravotně
postižených Poříčí nad Sázavou. Pan starosta navrhl dar ve výši 5 000 Kč a podpis Darovací smlouvy.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

26. Žádost o poskytnutí dotace – Okresní sdružení hasičů Benešov
Dne 4. 12. 2019 byla na obec doručena žádost o poskytnutí dotace – příspěvku Okresnímu sdružení
hasičů Benešov.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost OSH ČMS Benešov.
27. Žádost o poskytnutí dotace – Ochrana Fauny ČR
Dne 4. 12. 2019 byla na obec doručena žádost o finanční příspěvek na činnost obecně prospěšné
společnosti Ochrana fauny ČR.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost společnosti Ochrana fauny ČR:
28. Žádost o odkoupení zastavěné plochy u č. p. 30 Městečko.
Dne 5. 11. 2019 byla na obec doručena emailem žádost na odkup části pozemku parc. č. 2688, k. ú.
Nespeky, která byla následně doplněna 19. 11. 2019 písemně poštou. U čísla popisného v Městečku
došlo historicky k postavění části garáže na obecním pozemku. Pan Toman nechal vypracovat
koncept geometrického plánu. Na základě tohoto geometrického plánu bylo zjištěno, že se jedná o 15
m2. Pan starosta navrhl zveřejnit záměr na prodej části pozemku parc. č. 2688, k. ú. Nespeky o
výměře 15 m2. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

29. Senior Taxi
Již na minulém zasedání zastupitelstvo projednávalo zřízení Senior Taxi pro místní občany. Byla
oslovena společnost FAIN Taxi se sídlem v Čerčanech. Tato společnost nabídla obci cenu do Čerčan –
150 Kč/jízda, cena do Benešova – 230 Kč/jízda. Zastupitelstvo projednávalo věk, od kterého by mohli
občané tuto službu využívat a propočítávali možné náklady na tuto službu. Zastupitelstvo uvažuje o
zavedení této služby pro občany starší 75 let a zdravotně znevýhodněné občany. V této věkové
kategorii máme v obci 46 občanů. Pokud by všichni občané využili 8 jízd za měsíc, jednalo by se o 368
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jízd. Dále zastupitelstvo projednávalo výši příspěvku od občanů za tuto službu. Uvažovalo se o
rozmezí 30 Kč – 50 Kč za jednu jízdu. Občané, kteří by chtěli tuto službu využít, by si vyzvedli na obci
kartičku na záznam čerpání jízd.
Podmínky využívání této služby zastupitelstvo schválí na příštím zasedání.
30. Legislativní změny v odměňování členů zastupitelstev
Dne 11. 12. 2019 byla na obec doručena od Ministerstva vnitra informace o legislativních změnách
v oblasti odměňování členů zastupitelstev. Vláda dne 9. 12. 2019 schválila novelu nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Dosavadní částky
stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10 % s účinností od 1. ledna 2020. Navýšení
odměny uvolněnému starostovi je stanoveno zákonem. Výše jeho odměny tedy automaticky vyplývá
z aktuálního nařízení vlády. Výši maximální odměny neuvolněným členům zastupitelstva schvaluje
zastupitelstvo. Zastupitelstvo vzalo na vědomí legislativní změny v odměňování členů zastupitelstev a
dohodlo se, že nebudou měnit současné odměňování členů zastupitelstva. Výše odměny zůstane
nezměněna.
31. Informace
- pan starosta informoval, že proběhla kolaudace jezu v Městečku;
- pan starosta informoval, že proběhl výjezd jednotky hasičů k požáru živého plotu v ulici Nad
Lomem;
- pan starosta poděkoval paní M. V. za uspořádání adventních trhů v Nespekách;
- pan starosta poděkoval paní Leoně Uhrové za uspořádání vánočního setkání v Městečku.
32. Diskuse
Pan Ladislav Siebert upozornil na neutěšený stav kolem kontejneru na oděvy u čekárny ve směru na
Benešov a navrhl tento kontejner přestěhovat. Paní M. Voldřichová navrhla tento kontejner na textil
umístit k ostatním kontejnerům k obecnímu úřadu.
Paní M. Voldřichová upozornila na nutnost svolat redakční radu z důvodu dlouhodobé nemoci
šéfredaktorky časopisu Dnespek.
33. Návrh usnesení
Hlasování
5 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

34. Závěr
Ve 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 6. 2. 2020 od 18.00 hodin.
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Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina.
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 zákona č. 128/200 Sb.
3. Rozpočtové opatření č. 6

Zápis byl vyhotoven dne 18. 12. 2019
Zapisovatel: Hana Kadeřábková

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Basl
Mgr. Ladislav Siebert

Mgr. Michal Tyrner
Starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne
18. 12. 2019 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 1001/2019/OUNE
Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání
1. Schvaluje
- zapisovatele zápisu paní Hanu Kadeřábkovu,
- ověřovatele zápisu pana Jaroslava Basla a pana Mgr. Ladislava Sieberta,
- doplnění programu zasedání,
- program zasedání,
- Rozpočet obce na rok 2020, jako schodkový, schodek bude kryt z uspořených prostředků minulých
let na běžném účtu u Komerční banky,
- Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 – 2022,
- inventarizaci obce za rok 2019,
- Rozpočet Mateřské školy Nespeky na rok 2020,
- Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Nespeky na období 2021 – 2023,
- Závazné ukazatele MŠ Nespeky na rok 2020,
- Obecně závaznou vyhlášku obce Nespeky č. 1/2019, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad,
- Smlouvu o odvozu a zneškodnění odpadu dle § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s Národním filmovým archivem,
Malešická 2706/12, 130 00 Praha 3,
- Smlouvu č. 1295184061 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) se
společností ČEZ ESCO, a. s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 – Michle,
- Rozpočtové opatření č. 6,
- nápravné opatření k nedostatku z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem
Středočeského kraje, že všechny smlouvy nad 500 000 Kč bez DPH budou včas tj. do 15 dnů řádně
nahrány na portálu zadavatele a tuto povinnost bude obsahovat Interní směrnice o postupech při
zadávání veřejných zakázek,
- založení Dobrovolného sazku obcí Jericho a stanovy Dobrovolného svazku obcí Jericho,
- podání žádosti o dotaci – číslo výzvy 12. Odpady a materiálové toky ekologické zátěže a rizika.
Podprogram 3. 1. Zvýšit podíl materiálového energetického využití odpadů – „Nový sběrný dvůr
v obci Nespeky“,
- Příkazní smlouvu č. 0612201901 se společností TNT Consulting, s.r.o., Kpt. Stránského 978/13, 198
00 Praha 14 – Černý Most,
12

- Plnou moc společnosti TNT Consulting, s.r.o., Kpt. Stránského 978/13, 198 00 Praha 14 – Černý
Most,
- finanční dotaci pro SDH Nespeky na rok 2020 ve výši 25 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace,
- finanční dotaci TJ Sokolu Nespeky na rok 2020 ve výši 70 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace,
- finanční dotaci Dámskému klubu Nespeky na rok 2020 ve výši 30 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace,
- finanční dotaci Sdružení Ledce na rok 2020 ve výši 25 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace,
- dar pro ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim ve výši 5 000 Kč a Darovací smlouvu,
- dar Sdružení zdravotně postižených Poříčí nad Sázavou, Sázavská 54, 257 21 Poříčí nad Sázavou ve
výši 5 000 Kč a Darovací smlouvu,
- záměr na prodej části pozemku parc. č. 2688, k. ú. Nespeky o výměře 15 m2.
2. Bere na vědomí
- zprávu ze zasedání Finančního výboru konaného dne 21. 11. 2019,
- zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje
uskutečněného dne 29. 11. 2019,
- žádost OSH ČMS Benešov,
- žádost Ochrany Fauny ČR,
- informace o službě Senior Taxi,
- legislativní změny v odměňování členů zastupitelstev s účinností od 1. ledna 2020, výše odměny
zůstane nezměněna.

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Basl
Mgr. Ladislav Siebert

Mgr. Michal Tyrner
Starosta obce

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