Zápis z 8. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2020

17. prosince 2020 ve Spomyšli, Obecní úřad čp. 120
Ivana Kumprichtová, Zdeňka Nováková, Miroslav Bureš, Václav Cibulka , Aleš
Duchoslav, Petr Horáček, Roman Leger
Nepřítomen, omluven:
Nepřítomen, neomluven: Ověřovatelé:
Roman Leger, Aleš Duchoslav
Zapisovatel:
Ivana Kumprichtová

Datum a místo konání:
Přítomni:

Téma / jednání – rozhodnutí
1.

Zahájení
Starostka obce Ivana Kumprichtová
přivítala přítomné zastupitele obce (ZO) a přítomné občany a zahájila zasedání zastupitelů obce (dále
ZZO) s konstatováním, že při zahájení zasedání je přítomno všech sedm zastupitelů ze sedmi zvolených.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Za ověřovatele zápisu z dnešního ZZO navrhla zvolit p. Romana Legera a p. Aleše Duchoslava.
Otázala se, zda má někdo z přítomných zastupitelů doplňující bod k programu, který je nedílnou součástí
zápisu. Sama sdělila, že navrhuje následující doplňující bod programu:
• Zastupitelstvo obce – změna
• Cenová nabídka na služby spojené s dotací na výstavbu chodníků
• Žádost o poskytnutí dotace
Dále konstatovala, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce byl ověřen bez výhrad a vč. příloh
je v tištěné formě k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Spomyšl.
Poté dala starostka hlasovat o programu ZZO včetně doplňujících bodů a o navržených ověřovatelích.
Všichni ZO program ZZO včetně doplňujících bodů i oba navržené ověřovatele jednomyslně schválili.

2.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Starostka obce:
konstatovala, že ze zápisu z minulého ZZO nevyplynuly žádné úkoly.

3.

Rozpočet obce pro rok 2021
Starostka obce:
Informovala, že rozpočet obce pro rok 2021 je vyrovnaný (výše příjmu se rovná výši výdajů).
Návrh rozpočtu byl po dobu stanovenou zákonem vyvěšen na úřední desce Obce Spomyšl.
Příjmy: 7 760 200,00 Kč
Výdaje: 7 760 200,00 Kč
Všichni přítomní ZO schvalují rozpočet obce pro rok 2021.

4.

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2024
Starostka obce:
Předložila ke schválení Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 -2024. Návrh střednědobého
výhledu rozpočtu byl po dobu stanovenou zákonem vyvěšen na úřední desce Obce Spomyšl.
Všichni přítomní ZO schvalují Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 -2024.
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5.

Přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2021
Starostka obce seznámila přítomné, že přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2021 se vejde do úvazku
6.0.
Všichni přítomní ZO souhlasí.

6.

Rozpočtové opatření 2020
Místostarostka obce:
Předložila ZO na vědomí Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 30.11.2020 schválené starostkou obce – jedná
se o dotaci na hrací a sportovní koutky.
Všichni přítomní ZO berou na vědomí rozpočtové opatření č. 8.

7.

Smlouva o uzavření kupní smlouvy o převodu movité věci
Zastupitel obce p. Horáček:
ČEZ Distribuce a.s. zařadila do svého plánu stavebního programu na rok 2023 investiční akci v naší obci
na podzemní vedení elektrického vedení.
Kupní smlouva, která mám byla zaslána dne 11.12.2020, je ohledně prodeje části pozemku p.č. 410/5
o výměře cca 44 m² v k.ú. Spomyšl umístěného v jižní části pozemku za dohodnutou kupní cenu 500,- Kč
za 1 m². Grafický situační snímek je součástí tohoto zápisu.
Budoucí kupující na vlastní náklady zajistí vyhotovení odděleného geometrického plánu, který bude
předmětem vlastní kupní smlouvy včetně nákladů spojených se změnou.
Tento pozemek je v současné době pronajatý, ale nájemce bude včas informován o ukončení pronájmu
části pozemku p.č. 410/5 v k.ú. Spomyšl.
Než stavba začne, musí zastupitelstvo obce nechat připravit projektovou dokumentaci na nové veřejné
osvětlení a místní rozhlas, neboť nyní máme na sloupech ČEZ.
Všichni přítomní ZO souhlasí a pověřují starostku obce k podepsání smlouvy.

8.

Zastupitelstvo obce - změna
Zastupitel obce p. Leger přednesl návrh, že na velikost naší obce je zbytečné platit za funkci
místostarostky, která stejně neplní žádné úkoly a starostka obce vše musí řešit sama.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 8/1 bylo schváleno.
Dále přednesl, že navrhuje, aby místostarostka obce byla odvolána z funkce s účinností ke dni
17.12.2020.
Výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 8/2 bylo schváleno.

9.

Cenová nabídka na služby spojené s dotací na výstavbu chodníků
Starostka obce:
Předložila ke schválení cenovou nabídku firmy TNT consulting na služby spojené s dotací na výstavbu
chodníků v obci v částce 110.00,- Kč bez DPH a v případě opakovaného výběrového řízení částku
7.000,- Kč bez DPH.
Všichni přítomní ZO souhlasí s cenovou nabídkou a pověřují starostku obce k podpisu smlouvy
s TNT consulting. Kopie cenové nabídky je přiložena k zápisu.
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10.

Žádost o poskytnutí dotace
Starostka obce:
Předložila ke schválení žádost o poskytnutí dotace pro činnost SDH Spomyšl + mladí hasiči na částku
40.000,- Kč, která bude převedena na účet hasičů v lednu 2021.
Všichni přítomní ZO souhlasí a pověřují starostku obce k podpisu smlouvy o dotaci. Kopie žádosti je
přiložena k zápisu.

11.

Usnesení
Starostka konstatovala, že jednotlivé body programu zasedání byly schváleny zastupiteli obce při jejich
projednávání.

12.

Diskuse
Pan Duchoslav – V příštím roce má být nový zákon o odpadech, kdy se bude navyšovat poplatek za
ukládání komunálního odpadu jako skládkování. Cílem Ministerstva životního prostředí také je zvýšit
třídění a využití odpadů.
Odpad v naší obci se vyváží a platí na kus popelnice, přestože popelnice je třeba naplněna z 1/3.
Možná by stálo za to nechat popelnice vyvážet 1x za 14 dní celoročně, což by pro obec byla dost velká
finanční úspora. Pokud občan bude odpad třídit, tak vývoz komunálního odpadu 1x za 14 dní je
dostačující.
Celou situaci kolem odpadu budeme ještě řešit.
Pan Leger – U silážního žlabu vznikla černá skládka. Bylo by potřeba informovat majitele i nájemníka, aby
vzniklou černou skládku odklidil a místo zabezpečil tak, aby tam občané nemohli odkládat nepotřebné
věci.
Slečna xxxxxxxxxxxxxxx požádala pana Bureše, aby odklidil odpad, který se nachází za domem číslo
popisné 5 v obci Spomyšl. Když se připravovala trasa za hvězdou dne 12.12.2020, tak celá trasa se
nacházela v pořádku, až na tento úsek, který nevábně vypadá.
Pan Bureš přislíbil, že odpad v co nejkratší době uklidí.
Slečna xxxxxxxxxxxxx dále informovala, že dne 22.12.2020 za pomoci hasičů proběhne ještě jednou
dozdobení vánočního stromečku na návsi, kdy bude dodána na stromeček svítící hvězda.
Starostka: Já bych chtěla poděkovat kultuře a hasičům za to, že ve velmi krátkém čase v této nelehké
situaci dokázali nejen pro děti, ale také pro dospělé připravit ,,Putování za hvězdou.“ Toto odpoledne
bylo velice zábavné, krásné a i počasí tomuto dni přálo.
Dále bych chtěla poděkovat panu Legerovi, který v letošním roce nechal přeložit obecní chodník za
hřištěm, upravuje dle potřeby parkovací plochu, která slouží sportovcům, propůjčil svého zaměstnance,
který prořezal vzrostlé stromy a některé za pomoci hasičů i pokácel. Ještě se chystá předělat
autobusovou zastávku ČSAD u zahradnictví za nějakou vzhlednější. Všechny zmíněné práce provádí ve
své vlastní režii.

13.

Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila ZZO.
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Přílohy ZZO
Prezenční listina
Program ZZO
Rozpočtové opatření
Grafický situační snímek
Kopie cenové nabídky
Kopie žádosti o poskytnutí dotace
Zkratky, vysvětlivky:
ZO - zastupitelé obce
ZZO - zasedání zastupitelstva obce

Podpis starostky ……………………………………………………. Razítko obce:

Podpis ověřovatelů ………………………………………………….

Podpis zapisovatelky ………………………………………………..

Ve Spomyšli dne:

17.12.2020
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