Zápis z 5. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2021
Datum a místo konání:

15. prosince 2021 ve Spomyšli, Obecní úřad čp. 120
Ivana Kumprichtová, Miroslav Bureš, Václav Cibulka, Petr Horáček, Aleš
Duchoslav, Roman Leger
Nepřítomen, omluven:
Nepřítomen, neomluven: Šarlota Šípošová
Ověřovatelé:
Roman Leger, Miroslav Bureš
Zapisovatel:
Ivana Kumprichtová
Přítomni:

1.

Téma / jednání – rozhodnutí
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 šest zastupitelů ze sedmi zvolených.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Za ověřovatele zápisu z dnešního ZZO navrhla zvolit p. Romana Legera a p. Miroslava Bureše.
Otázala se, zda má někdo z přítomných zastupitelů doplňující bod k programu, který je nedílnou součástí
zápisu. Sama sdělila, že navrhuje následující doplňující body programu:
• Výběrové řízení na výstavbu chodníků v obci
• SK Spomyšl
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 2022
Zastupitel obce p. Duchoslav:
Informoval, že rozpočet obce pro rok 2022 je vyrovnaný (výše příjmu se rovná výši výdajů).
Návrh rozpočtu byl po dobu stanovenou zákonem vyvěšen na úřední desce Obce Spomyšl.
Příjmy: 8 356 000,00 Kč
Výdaje: 8 356 000,00 Kč
Všichni přítomní ZO schvalují rozpočet obce pro rok 2022.

4.

Rozpočtové opatření 2021
Starostka obce:
Předložila ZO na vědomí Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 31.10.2021 schválené starostkou obce a ke
schválení Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 15.12.2021.
Všichni přítomní ZO berou na vědomí rozpočtové opatření č. 9 a s rozpočtovým opatřením č. 10 souhlasí.

5.

Zimní údržba
Starostka obce:
Navrhla, aby byla uzavřena Dohoda o provedení práce se zastupitelem p. Miroslavem Burešem na
zajištění zimní údržby chodníků v obci s použitím vlastních strojů.
Všichni přítomní ZO souhlasí, schvalují částku 1.000,- Kč na hodinu a pověřují starostku k podepsání DPP.
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6.

Přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2022
Starostka obce seznámila přítomné, že přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2022 se vejde do úvazku
6.0.
Všichni přítomní ZO souhlasí.

7.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitel obce p. Leger:
Předložil ZO ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Spomyšl č. 1/2021.

8.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odpadové hospodářství
Zastupitel obce p. Leger:
Předložil ZO ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za odpadové
hospodářství.
Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Spomyšl č. 2/2021.

9.

Změna v evidenci majetku
Zastupitel obce p. Horáček podal návrh:
Účetní jednotka Obec Spomyšl nebude s účinností od 1.1.2022 hmotný majetek v pořizovací hodnotě do
2.999,- Kč a nehmotný majetek v pořizovací hodnotě do 6.999,-- Kč vést v podrozvaze, tento majetek se
nepovažuje za majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a nebude evidován. Z účtů 901 a 902
bude vyřazen majetek zničený, opotřebovaný, nefunkční v rámci inventarizace za rok 2021.
Všichni přítomní ZO souhlasí.

10.

Žádost o poskytnutí dotace
Zastupitel obce p. Duchoslav:
Předložil ke schválení žádost o poskytnutí dotace pro činnost SDH Spomyšl + mladí hasiči na částku
60.000,- Kč, která bude převedena na účet hasičů v lednu 2022.
Všichni přítomní ZO souhlasí a pověřují starostku obce k podpisu smlouvy o dotaci. Kopie žádosti je
přiložena k zápisu.

11.

Dopravní obslužnost
Zastupitel obce p. Leger:
Informoval, že na obec přišel od Integrované dopravy Středočeského kraje návrh Smlouvy o zajišťování
a financování dopravní obslužnosti k projednání na zasedání. Návrh smlouvy byl zaslán v souvislosti se
zavedením nových standardů dopravní obslužnosti a nové metodiky výpočtu podílu obcí. Podíl obce
Spomyšl by měl být pro rok 2022 v částce 60.632,- Kč.
Zastupitelstvo obce návrh smlouvy projednalo a schválilo, že s návrhem nesouhlasí.

12.

Výběrové řízení na výstavbu chodníků v obci
Starostka obce:
Informovala ZO o průběhu výběrového řízení na akci „Výstavba chodníků v obci Spomyšl“. Řízení
proběhlo 09.12.2021 od 11.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Spomyšl za účasti odborného
pracovníka p. Martina Lapeše a hodnotící komise ve složení: Ing. Lukáš Počík, sl. Anna Horáčková
a sl. Marie Horáčková.
Do výběrového řízení se nám přihlásily dvě firmy:
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1. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. – částka 6.481.499,49 Kč bez DPH;
2. HEKRA stavební s.r.o. – částka 8.232.644,51 Kč bez DPH.
Z došlých nabídek zvítězila pro akci „Výstavba chodníků v obci Spomyšl“ STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN
s.r.o., IČO 28177851, na 2. místě se umístila HEKRA stavební s.r.o., IČO 24193453.
ZO souhlasí a pověřuje starostku k podepsání smlouvy s prvním v pořadí.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje jako technický dozor pro akci „Výstavba chodníků v obci Spomyšl“
firmu CPA projekt, Ing. Lukáše Počíka za cenu 31.500,- Kč bez DPH a pověřuje starostku k podepsání
smlouvy.
13.

SK Spomyšl
Zastupitel obce p. Cibulka informoval, že SK Spomyšl předal na obec žádost o převod kabin do majetku
obce.
Všichni přítomní ZO souhlasí s převodem majetku.

5.

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

6.

Diskuse

7.

Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila ZZO.

Přílohy ZZO
Prezenční listina
Program ZZO
Rozpočtové opatření
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:

15.12.2021
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