Zápis z 3. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2022
Datum a místo konání:
Přítomni:
Nepřítomen, omluven:
Nepřítomen, neomluven:
Ověřovatelé:
Zapisovatel:

1.

5. září 2022 ve Spomyšli, Obecní úřad čp. 120
Ivana Kumprichtová,, Aleš Duchoslav, Petr Horáček, Roman Leger
Václav Cibulka
Miroslav Bureš, Šarlota Šípošová
Aleš Duchoslav, Petr Horáček
Ivana Kumprichtová

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 jsou přítomni čtyři zastupitelé ze sedmi zvolených.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Za ověřovatele zápisu z dnešního ZZO navrhla zvolit p. Aleše Duchoslava a p. Petra Horáčka.
Otázala se, zda má někdo z přítomných zastupitelů doplňující bod k programu, který je nedílnou součástí
zápisu. Zastupitel obce p. Leger navrhl následující doplňující bod programu:
• Mimořádná odměna za psaní kroniky
• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
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 doplňujícího bodu a o navržených ověřovatelích.
Všichni přítomní ZO program ZZO včetně doplňujícího bodu 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.

Oprava fasády obchodu a obecního úřadu
Zastupitel obce p. Leger:
Informoval ZO o průběhu hodnocení nabídek:
• na akci „Oprava fasády obchodu Spomyšl“:
Hodnocení proběhlo 27.07.2022 od 17.15 hodin v kanceláři Obecního úřadu Spomyšl za účasti starostky
obce pí. Ivany Kumprichtové a zastupitelů obce p. Aleše Duchoslava, p. Petra Horáčka a p. Romana
Legera.
Do řízení se přihlásily dvě firmy:
1. LT-BAU s.r.o. – částka 367.971,80 Kč bez DPH;
2. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. – částka 449.580,87 Kč bez DPH;
Z došlých nabídek zvítězila pro akci „Oprava fasády obchodu Spomyšl“ firma LT-BAU s.r.o., IČO 28703995,
na 2. místě se umístila STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., IČO 28177851.
• na akci „Oprava fasády OÚ Spomyšl“:
Hodnocení proběhlo 27.07.2022 od 17.15 hodin v kanceláři Obecního úřadu Spomyšl za účasti starostky
obce pí. Ivany Kumprichtové a zastupitelů obce p. Aleše Duchoslava, p. Petra Horáčka a p. Romana
Legera.
Do řízení se přihlásily dvě firmy:
1. LT-BAU s.r.o. – částka 753.671,00 Kč bez DPH;
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2. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. – částka 813.701,45 Kč bez DPH;
Z došlých nabídek zvítězila pro akci „Oprava fasády OÚ Spomyšl“ firma LT-BAU s.r.o., IČO 28703995, na
2. místě se umístila STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., IČO 28177851.
S firmou LT-BAU s.r.o. byly podepsány Smlouvy o dílo na obě zakázky.
ZO berou informaci na vědomí.
4.

Rozpočtové opatření 2022
Zastupitel obce p. Duchoslav:
Předložil ZO na vědomí Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 30.06.2022 a Rozpočtové opatření č. 6 ze dne
31.08.2022 schválené starostkou obce a ke schválení Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 05.09.2022.
Všichni přítomní ZO berou na vědomí rozpočtové opatření č. 5 a č. 6 a s rozpočtovým opatřením č. 7
souhlasí.

5.

Plán financování obnovy kanalizace
Starostka obce:
Předložila ke schválení Plán financování obnovy kanalizace pro veřejnou potřebu včetně ČOV ve
vlastnictví obce Spomyšl pro období 2022 – 2031.
Všichni přítomní ZO schvalují Plán financování obnovy kanalizace pro veřejnou potřebu včetně ČOV ve
vlastnictví obce Spomyšl pro období 2022 – 2031.

6.

Mimořádná odměna za psaní kroniky
Zastupitel obce p. Leger:
Předložil ke schválení návrh na vyplacení mimořádné odměny ve výši 5.000,- Kč za psaní kroniky
p. Jaroslavu Marsovi.
Všichni přítomní ZO souhlasí.

7.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitel obce p. Duchoslav:
Obec obdržela od firmy Com – Pakt Energy, a.s., která zastupuje investora ČEZ Distribuce, a.s., žádost
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemek k akci „ME,
Vepřek, Spomyšl pč. 306/7“. Jedná se o pozemky ve vlastnictví obce Spomyšl p.č. 421/3, p.č. 421/2
a p.č. 70/77 v k.ú. Spomyšl, na kterých bude firmou ČEZ Distribucí a.s. provedena stavba „Zařízení
distribuční soustavy“ – umístění venkovního vedení NN a umístění podpěrných bodů (betonový sloup).
Za uložení věcného břemene dle smlouvy bude obci vyplacena jednorázová náhrada ve výši 2.000,- Kč po
provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.
Veškeré náklady s tímto spojené se zavazuje uhradit budoucí oprávněná (ČEZ Distribuce, a.s.).
Všichni přítomní ZO souhlasí a pověřují starostku obce k podepsání smlouvy.

8.

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

9.

Diskuse

10.

Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila ZZO.
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Přílohy ZZO
Prezenční listina
Program ZZO
Rozpočtové opatření
Zkratky, vysvětlivky:
ZO - zastupitelé obce
ZZO - zasedání zastupitelstva obce
OÚ – obecní úřad
ČOV – čistírna odpadních vod

Podpis starostky ……………………………………………………. Razítko obce:
Podpis ověřovatelů ………………………………………………….
Podpis zapisovatelky ………………………………………………..

Ve Spomyšli dne:

05.09.2022.
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