Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konané
dne 7. 2. 2019 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 141/2019/OUNE
Celkem přítomno: 10
Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7
Nepřítomno a omluveno OZ: Petr Kubeška, Ing. Monika Rosenvaldová.
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. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a smlouvu provést stavbu č. IV – 12-6023524/2.
6. Žádost o poskytnutí dotace – Čistá řeka Sázava 2019.
7. Žádost o poskytnutí dotace – Nespecký běh 2019.
8. Žádost o poskytnutí dotace – RUAH o. p. s.
9. Marius Pedersen a. s. – Smlouva o poskytování služeb.
10. Příkazní smlouva o zajištění územně plánovací činnosti (průmyslová zóna).
11. Smlouva o výpůjčce č. 1/2019.
12. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
13. Informace k projektu vybudování vodovodu a kanalizace.
14. Dotace – Středočeský kraj.
15. Vyúčtování poskytnutí dotace na rok 2018 – Sdružení Ledce.
16. Informace.
17. Diskuse.
18. Návrh usnesení.
19. Závěr.

1. Zasedání zahájil v 19.00 hod. starosta obce přivítáním přítomných zastupitelů a hostů.
Oznámení o konání zasedání bylo vyvěšeno dne 31. 1. 2019 na úřední i elektronické desce. Dne 31. 1.
2019 byla zastupitelstvu zaslána pozvánka spolu s podklady pro zasedání.
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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
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

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

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

4. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 20. 12. 2018.
- schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 – vyhláška vyvěšena, na Ministerstvo vnitra ČR bude
zaslána v druhé polovině měsíce únor;
- schválení Rozpočtu obce Nespeky na rok 2019, jako přebytkového – rozpočet vyvěšen na úřední
desce;
- schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Nespeky na období 2020 – 2021 – výhled vyvěšen
na úřední desce;
- podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpora obnovy a rozvoj venkova,
název projektu „Rekonstrukce místní komunikace Potočiny v obci Nespeky“ – žádost podána;
- schválení Příkazní smlouvy č. 3011201802 se společností TNT Consulting s. r. o. – příkazní smlouva
podepsána;
- schválení Plné moci k zastupování obce Nespeky společností TNT Consulting s.r.o. ve všech věcech
ohledně podání a administrace dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpora obnovy a
rozvoj venkova, název projektu „Rekonstrukce místní komunikace Potočiny v obci Nespeky – plná
moc podepsána;
- schválení stavby domovní ČOV na pozemku parc. č. 2730/24 v k. ú. Nespeky – souhlas předán
žadateli;
- schválení Smlouvy 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 – smlouva podepsána;
- schválení Smlouvy 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;
- schválení Smlouvy o dílo na kanalizaci a ČOV Nespeky – investiční záměr se společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavby, a. s. – smlouva podepsána;
- zaměření ulice V Chaloupkách od komunikace Benešovská k nemovitosti č. p. 99 – úkol trvá;
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- schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč se spolkem Sdružení Ledce –
smlouva podepsána;
- schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč se spolkem SDH Nespeky –
smlouva podepsána;
- schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč se spolkem TJ Sokol Nespeky
– smlouva podepsána;
- schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč se spolkem Dámský klub
Nespeky – smlouva podepsána;
- schválení Darovací smlouvy ve výši 8 000 Kč s Českým svazem ochránců přírody Vlašim – smlouva
podepsána;
- schválení Darovací smlouvy ve výši 2 000 Kč s Ochranou fauny ČR – smlouva podepsána;
- zaslání dopisu všem majitelům nemovitostí na odstranění kamenů v zelených pruzích podél plotů –
úkol trvá;
- neschválení odkupu pozemku nebo jeho části parc. č. 3608/1, ostatní plocha v k. ú. Nespeky –
vyjádření posláno, v pátek 8. 2. 2019 schůzka na místě ohledně možné úpravy uvedeného pozemku.
5. Schválení programu.
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s oznámením poslaným členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední a elektronické desce.
Pan starosta požádal zastupitelstvo o doplnění programu – revokace usnesení z Ustavujícího zasedání
zastupitelstva konaného dne 1. 11. 2018, kdy finanční a kontrolní výbory byly zřízeny jako pětičlenné.
Navrhuje zřídit tyto výbory jako tříčlenné.
Hlasování o doplnění programu
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Hlasování o schválení programu
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene /dále VB/ a smlouvu provést stavbu č.
IV-12-6023524/2.
Dne 28. 1. 2019 byla na obec doručena žádost o podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a
smlouvy provést stavbu č. IV-2-6023524/2 od společnosti ELPRO - DELICIA, a. s., IČO 61672637 se
sídlem Příbram, Strakonická 174, 261 01 Příbram V – Zdaboř. Jedná se o zřízení distribuční soustavy zemního kabelového vedení k pozemku bývalé vodárny pro naší mateřskou školu. Jednorázová
náhrada je navržena ve výši 1 000 Kč. Pan starosta navrhl schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a smlouvu provést stavbu č. IV-12-6023524/2 na pozemku parc. č. 2532/17,
v k. ú. Nespeky s jednorázovou náhradou ve výši 1 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.
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7. Žádost o poskytnutí dotace – projekt Čistá řeka Sázava.
Dne 19. 12. 2018 byla na obec doručena datovou zprávou žádost o poskytnutí dotace na projekt Čistá
řeka Sázava od Posázaví o.p.s. V loňském roce jsme na tento projekt přispěli částkou 5 000 Kč. Obec
Nespeky má jeden z nejdelších úseků řeky Sázavy. Termín projektu je 12. – 14. dubna 2019. Pan
starosta navrhl přispět částkou 5 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč.
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

8. Žádost o dotaci na závod v běhu - akce Nespecký běh 13. 7. 2019.
Dne 4. 1. 2019 byla na obec doručena žádost od pana Tomáše Tylingra na individuální dotaci na
závod v běhu – „Nespecký běh 13. července 2019“ o příspěvek ve výši 5 000 Kč. Jedná se již o druhý
ročník. Pan starosta navrhl hlasovat o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši
5 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

9. Žádost o RUAH o.p.s.
Dne 22. 1. 2019 byla na obec doručena datovou zprávou žádost o dotaci na rok 2019 od společnosti
RUAH o. p. s. Společnost RUAH o. p. s. poskytuje domácí hospicovou, zdravotní a sociální péči
v regionu Benešov. Prosí o podporu činnosti organizace RUAH částkou 10 000,- Kč, případně
jakoukoliv částkou, která je v možnostech rozpočtu obce. Částka by byla využita na pokrytí
provozních výdajů při zajišťování péče, především mezd zdravotníků a sociálních pracovníků a
cestovních nákladů.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o dotaci na rok 2019 společnosti RUAH o. p. s.
10. Smlouva o poskytování služeb společností Marius Pedersen a. s. č. 10516461.
Dne 9. 1. 2019 byl na obec doručen návrh smlouvy na svoz odpadů na rok 2019. Smlouva byla
poslána našemu právnímu zástupci JUDr. R. Premusovi. Všechny body, které navrhl upravit
společnost Marius Pedersen a. s. akceptovala.
Výměna nádob o objemu 120 l na objem 240 l jde bezproblémově. V současné době obec vyměnila
85 ks 120 l nádob za nádoby 240 l.
Pan starosta navrhl schválit Smlouvu o poskytování služeb se společností Marius Pedersen a. s. č.
10516461. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

11. Příkazní smlouva o zajištění územně plánovací činnost.
V prosinci 2018 se na obec dostavil zástupce jednoho vlastníka pozemku v průmyslové zóně v
Městečku. Zástupce vlastníka přednesl návrh, že by na vlastní náklady vytvořil studii na dopravní
napojení celé průmyslové zóny. Obec byla oslovena z důvodu implementace do územního plánu.
Příkazní smlouva byla na obec doručena 24. 1. 2019. Pan starosta tuto Příkazní smlouvu přeposlal ke
korekci právnímu zástupci obce JUDr. R. Premusovi.
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Zastupitelstvo navrhlo odpovědět zástupci vlastníka pozemku, aby do smlouvy byly zohledněny
připomínky právního zástupce obce JUDr. R. Premuse.
12. Smlouva o výpůjčce č. 1/2019
Obec má ve vlastní správě veřejné osvětlení. Toto osvětlení je nutné rekonstruovat. V posledních
letech se pouze přidávají nové sloupy a svítidla. Společnost Bártek rozhlasy, s.r.o. nabídla obci
vypůjčit 4 ks svítidel na zkoušku.
Pan starosta zjistil, že v současné době jsou vypsané dvě dotace na obnovu veřejného osvětlení. První
je ze Středočeského kraje, Program 2017, Fond obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova
venkova. Zde každá obec může žádat o 1 000 Kč na obyvatele k 1. ledna 2017 u nás tedy 695 tisíc.
Druhá možnost dotace je z Ministerstva životního prostředí. Zde jsou přísnější podmínky. Pasport
veřejného osvětlení má obec zpracovaný od roku 2016. Pokud bychom žádali o dotaci z Ministerstva
životního prostředí, byla by potřeba zpracovat studie, která by zmapovala špatně osvětlená a
nevyhovující místa. Studií by se projekt na obnovu veřejného osvětlení prodražil.
Problém obnovy veřejného osvětlení stále zůstává otevřen.
Pan starosta navrhl schválit Smlouvu o výpůjčce č. 1/2019 se společností Bártek rozhlasy, s.r.o., IČ
27781275, se sídlem Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 1349/2 s tím, že ve Smlouvě o výpůjčce č.
1/2019 budou zohledněny připomínky právního zástupce obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

13. Žádost o projednání připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
Dne 16. 1. 2019 byla na obec doručena žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“. Spolek Lungta poslala žádost o připojení se ke kampani tím, že 10. března by obec
vyvěsila tibetskou vlajku na budově úřadu nebo na jiném čestném místě. Jedná se o symbolické
vyjádření podpory malému národu, který má podobně jako naše země před rokem 1989 přímou
zkušenost s totalitním režimem a s okupací.
Zastupitelstvo bere na vědomí mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“.
14. Informace ke studii vybudování vodovodu a kanalizace.
Kanalizace – pan starosta projednával s projektantem, který zpracovává studii na odkanalizování
obce trasy kanalizačního řádu. Stanovenou podmínkou bylo vést kanalizační řád po obecních
pozemcích a odkanalizování celé obce včetně rekreačních objektů. Byly předány veškeré podklady
z předchozích projektů. Termín předání studie je do poloviny května.
Vodovod – společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., která studii zpracovává je ve
zpoždění s plněním. Z tohoto důvodu nám byl zaslán Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Vodovod Nespeky
– posouzení připojení na SV Javorník – Benešov“ který stanovuje předání studie až 31. 3. 2019.
Pan starosta navrhl schválit se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo o prodloužení termínu odevzdání studie do 31. 3. 2019. Obec nebude požadovat
smluvní pokutu za nedodání studie v původně stanoveném termínu tj. do 31. 1. 2019. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

15. Dotace podané na Středočeský kraj
V měsíci lednu obecní úřad podal několik žádostí o dotaci na Středočeský kraj.
-

První dotace je podána na Středočeský Fond obnovy venkova – Obnova venkova (zde žádáme
o 695 tis. Kč na projekt oprava místní komunikace V. Nezvala a Fragnerova).

-

Druhá dotace je podána na Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS –
vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva
Obec požádala o elektrocentrálu, led světlo, naftové topidlo, lavice k sezení, elektrický vařič,
nerezový hrnec, prodlužovací kabel, přepravní bedny, ohřívač na čaj v celkové výši 44 500 Kč,
z toho vlastní zdroje činí částku 8 500 Kč, požadovaná dotace činí částku 36 000 Kč.

-

Třetí dotace je podána na Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS –
vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – komunikační prostředky.
Požádali jsme o 1 ks kapesní radiostanice. Celková výše je 6 500 Kč, vlastní zdroje činí částku
1 500 Kč, požadovaná dotace činí částku 5 000 Kč.

Termín podání žádostí byl od 14. 1. 2019 do 28. 1. 2019.
Pan starosta požádal zastupitelstvo o dodatečné schválení podání výše uvedených dotací. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

16. Žádost pana Jana Krůty
Dne 30. 1. 2019 kontaktoval obec pan Jan Krůta s žádostí o pomoc při podání žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji
obcí. Pan Jan Krůta je občanem Poříčí nad Sázavou, ale obrací se s prosbou na nespecké
zastupitelstvo, zda by žádost o dotaci nemohl podat prostřednictvím obce Nespeky z důvodu
nesouladu s vedením obce Poříčí nad Sázavou.
Žádost musí podat obec, nikoliv soukromý subjekt. Veškeré administrativní práce spojené se žádosti
by si zařídil a uhradil sám.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pana Jana Krůty. Této žádosti bohužel nelze vyhovět
z administrativních a účetních důvodů.
17. Vyúčtování poskytnuté dotace na rok 2018 – Sdružení Ledce.
Dne 9. 1. 2019 paní K. Kerlehová doručila na obec vyúčtování poskytnuté dotace na rok 2018
Sdružení Ledce.
18. Finanční a kontrolní výbor
Zastupitelstvo revokuje usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 11. 2018 o zřízení
pětičlenného Finančního výboru.
7 PRO

0 PROTI

0 ZDRŽEL SE.
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Zastupitelstvo revokuje usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 11. 2018 o zřízení
pětičlenného Kontrolního výboru.
7 PRO

0 PROTI

0 ZDRŽEL SE

Zastupitelstvo schvaluje zřízení tříčlenného Finančního výboru.
7 PRO

0 PROTI

0 ZDRŽEL SE

Zastupitelstvo schvaluje zřízení tříčlenného Kontrolního výboru.
7 PRO

0 PROTI

0 ZDRŽEL SE

19. Informace
- byla projednána zimní údržba v obci, zimní údržbu bude nadále provádět společnost JN Zempr;
- pan starosta projednával půdní vestavbu nad obecním úřadě, bohužel bylo zjištěno, že všechny
krovy jsou ve špatném stavu. Informoval, že bude nutná rekonstrukce celé střechy.
- pan starosta informoval o termínu schůzky Povodňové komise dne 23. 2. 2019 v 9.00 hodin;
- pan starosta poděkoval Jednotce požární ochrany za činnost v roce 2018 a 2019;
- firma „Česko z nebe“ vytváří novou publikaci o obcích z Benešovska – můžeme v této knize mít
prezentaci.
- v obci Poříčí nad Sázavou proběhne dne 16. 3. 2019 Dětský karneval, který pořádá Tělovýchovná
jednota Poříčí nad Sázavou v nově zrekonstruované Sokolovně ve spolupráci s TJ Sokol Nespeky;
- značky v obci - návrh pasportu dopravního značení byl předán z Městského úřadu Benešov na
dopravní Policii ČR;
- pan starosta se dotázal zastupitelů, zda můžeme poskytovat tel. kontakty na jejich osoby – všichni
zastupitelé souhlasili.
- pan starosta informoval o hledání nového pracovníka na Sběrné místo.
20. Návrhu usnesení
Hlasování
7 pro

0 proti

0 zdržel se

schváleno.

Ve 20.30 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 7. 3. 2019 od 18.00 hodin.
7

Zápis byl vyhotoven dne 7. 2. 2019.
Zapisovatel: Hana Kadeřábková.
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ladislav Siebert
Jaroslav Basl

Mgr. Michal Tyrner
Starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
El. vyvěšeno:
El. sejmuto:
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 7.
2. 2019 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12
Č. j.: 141/2019/OUNE
Zastupitelstvo obce Nespeky po projednání

1. Schvaluje
- zapisovatelem zápisu paní Hanu Kadeřábkovou
- ověřovatele zápisu Mgr. Ladislava Sieberta a pana Jaroslava Basla
- doplnění programu zasedání
- program zasedání
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na projekt „Čistá řeka Sázava“ se
společností Posázaví o. p. s.
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu provést stavbu č. IV-126023524/2 na pozemku parc. č. 2532/17, v k. ú. Nespeky s jednorázovou náhradou ve výši 1 000 Kč
se společností ELPRO - DELICIA, a. s., IČO 61672637 se sídlem Příbram, Strakonická 174, 261 01
Příbram V – Zdaboř,
- Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na projekt „Nespecký běh 2019“
s panem Tomášem Tylingrem
- Smlouvu o poskytování služeb se společností Marius Pedersen a. s. č. 10516461
- Smlouvu o výpůjčce č. 1/2019 se společností Bártek rozhlasy, s.r.o., IČ 27781275, se sídlem Praha 2
– Nové Město, Vyšehradská 1349/2
- Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
- žádost o dotaci na Středočeský Fond obnovy venkova – Obnova venkova o 695 000 Kč na projekt
oprava místní komunikace V. Nezvala a Fragnerova
- žádost o dotaci na Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – vybavení jednotek
SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva ve výši 36 000 Kč
- žádost o dotaci na Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – vybavení jednotek
SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – komunikační prostředky ve výši 5 000 Kč
- zřízení tříčlenného Finančního výboru
- zřízení tříčlenného Kontrolního výboru.
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2. Bere na vědomí
- žádost o dotaci na rok 2019 společnosti RUAH o. p. s.
- mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
- žádost pana Jana Krůty.

3. Revokuje
- usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 11. 2018 o zřízení pětičlenného Finančního
výboru
- usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 11. 2018 o zřízení pětičlenného Kontrolního
výboru.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ladislav Siebert
Jaroslav Basl

Mgr. Michal Tyrner
Starosta obce

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