Zápis z 4. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2021
Datum a místo konání:

18. října 2021 ve Spomyšli, Obecní úřad čp. 120
Ivana Kumprichtová, Miroslav Bureš, Petr Horáček, Aleš Duchoslav, Roman
Leger, Šarlota Šípošová
Nepřítomen, omluven:
Nepřítomen, neomluven: Václav Cibulka
Ověřovatelé:
Roman Leger, Petr Horáček
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. Petra Horáčka.

Otázala se, zda má někdo z přítomných zastupitelů doplňující bod k programu, který je nedílnou
součástí zápisu. Nikdo z přítomných ZO nevznesl žádný požadavek na doplnění programu.
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 a o navržených ověřovatelích.
Všichni přítomní ZO program ZZO 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.

Zvolení zastupitele
Starostka obce:
Informovala ZO o nástupu do funkce nového neuvolněného člena zastupitelstva pí. Šarloty Šípošové dne
07.09.2021.
Následně vyzvala zastupitelku pí. Šarlotu Šípošovou ke složení slibu. Upozornila jí, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Pak přečetla slib, jehož znění je určeno
zákonem:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Spomyšl a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.
Požádala ji, aby na vyzvání přistoupila a pronesením slova „slibuji“ stvrdila svým podpisem složení slibu
na podpisovém archu.
Konstatovala, že člen ZO pí. Šarlota Šípošová neodmítla složit slib, ani nesložila slib s výhradou.
Navrhla, aby pí. Šarlotě Šípošové byla poskytována měsíční odměna ve výši 1.448,- Kč, a to s účinností
ode dne 18. října 2021.
Všichni přítomní ZO souhlasí.

4.

Rozpočtové opatření 2021
Starostka obce:
Předložila ZO na vědomí Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 30.09.2021 schválené starostkou obce.
Všichni přítomní ZO berou na vědomí rozpočtové opatření č. 8.
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5.

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

6.

Diskuse
Informace pro občany:
1) Paní xxxxxxxxxxx zaslala žádost na využití pozemků parc. č. 301, 304, 305/1, 306/7, 307/4, 308, 346/2
a 351/2 v k.ú. Spomyšl k vybudování ustájení pro koně, výběhy, úrodné pastviny, systém tůní a mokřadů
a ohrazené plochy pro jezdecký výcvik.
Přítomní zastupitelé souhlasí pouze s využitím pozemků tak, jak je ve schváleném ÚP. S jiným využitím
nesouhlasí.
2) Prořez lípy u p. xxxxxxxxx v době vegetačního klidu zajistí zastupitel obce p. Leger společně
s pokácením stromu na dětském hřišti.
3) Do konce roku se musí připravit nová vyhláška na komunální odpad podle nové legislativy o odpadech.
4) Společnost SARDOM STAGE & TECHNOLOGIES nám zaslala cenovou nabídku na akustické závěsy
včetně montáže a dopravy do společenského sálu na hasičárně v celkové částce 164 560,- Kč.
Přítomní zastupitelé souhlasí, aby bylo objednáno.
5) Zahradnictví Spomyšl ve své vlastní režii vybudovalo nový vjezd, včetně chodníku, na parkoviště
parc. č. 505/39 v k.ú. Spomyšl, který dne 2.10.2021 byl předán zastupitelům obci Spomyšl.
Od tohoto dne k dnešnímu dni, to je 18.10.2021, je vjezd již poničen od kamionů, které si tam udělaly
parkoviště. Toto parkoviště obec nechala vybudovat pouze pro parkování osobních vozidel a v žádném
případě ne pro kamiony, neboť je zřejmé, že parkoviště bude v zoufalém stavu opět ve velmi krátké
době.
Vjezd včetně chodníku se opravoval již několikrát a opravy do teď provádělo Zahradnictví Spomyšl vždy
ve své vlastní režii.
Proto přítomní zastupitelé navrhují, aby firmě, které vozidla patří, byl zaslán dopis, aby si svoje vozidla
parkovala na svém parkovišti. Dopis připraví a nechá firmě odeslat zastupitel obce p. Duchoslav.
Máme i fotodokumentaci realizace nového vjezdu i poškození, která bude přílohou zápisu, včetně i foto
vozidel, které u nás neoprávněně parkují.
K dispozici je nejen fotodokumentace, ale též kamerové záznamy.
6) U dvojdomku proběhla schůzka dne 22.9.2021, kde bylo zjištěno, že od vrat na konec pozemku byla
položené nějaká drenáž, která od pohledu u vrat byla dostatečně velká, ale na konci měla průměr
cca 20 cm. Proto bylo dohodnuto, že zastupitel obce p. Bureš bagrem odklidí za dvojdomkem navážku
a p. xxxxxxxx vyhrabe otevřený výkop od vrat až za dvojdomek, aby přívalová dešťová voda, která stéká
z ulice „Škvárovna“ se vsakovala do pole.

7.

Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila ZZO.
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Přílohy ZZO
Prezenční listina
Program ZZO
Rozpočtové opatření
Fotodokumentace
Zkratky, vysvětlivky:
ZO - zastupitelé obce
ZZO - zasedání zastupitelstva obce

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

Ve Spomyšli dne:

18.10.2021
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