Zápis z 2. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2020

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

Datum a místo konání:

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. Aleše Duchoslava.
Otázala se, zda má někdo z přítomných zastupitelů doplňující bod k programu. 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 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.

Hasičská zbrojnice
Starostka obce:
Informovala ZO o Dodatku č. 3 k Smlouvě o dílo č. 1/2019. Jedná se o opravu stávající hasičské zbrojnice
a venkovní úpravy, kterou neřeší projektová dokumentace.
Je to např. tepelná izolace vnějšího zdiva včetně potažení lepidlem, vnitřní úprava zdiva, ústřední
vytápění včetně kotle, plastová okna, elektroinstalace, přeložka veřejného osvětlení, zárubně včetně
dveří, rozvod vzduchotechniky v garáži, zemní práce pro úpravu terénu, pokládka zámkové dlažby
a zatravňovací dlaždice.
Tyto práce budou stát 1.348.758,76 Kč bez DPH.
Všichni přítomní ZO souhlasí a pověřují starostku k podepsání Dodatku č. 3 k Smlouvě o dílo č. 1/2019.

4.

Kabiny obce Spomyšl
Zastupitelstvo se dohodlo, že sportovcům pomůže s kolaudací kabin, kde stavební povolení bylo vydáno
dne 23.2.2006. Zastupitelé zajistí jak papírovou dokumentaci, tak i dofinancování.
Projektová dokumentace musí být částečně upravena, neboť stavba neodpovídá původnímu stavebnímu
povolení, takže následně proběhne změna před dokončením. Projektantka byla minulý týden kabiny již
vyměřovat a na změně projektové dokumentace pracuje. Dále je potřeba zajistit úpravu zdiva, které
bude potaženo lepidlem, revizi vody a elektřiny, geometrické zaměření, které proběhlo 2.3.2020.
Po kolaudaci budou kabiny SK Spomyšl převedeny na obec, která následně požádá o dotaci na výměnu
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střechy, okapů, úpravu oken včetně chybějících mříží a fasádu.
Všichni přítomní ZO souhlasí.
5.

Kulturní výbor
Starostka obce:
Předložila ZO ke schválení návrh na zrušení kulturního výboru obce. Kulturní činnost v obci bude
zajišťovat slečna xxxxxxxxxxxxxxxxx s účinností od března 2020 na Dohodu o provedení práce.
Všichni přítomní ZO souhlasí.

6.

Rozpočtové opatření 2020
Místostarostka obce:
Předložila ZO na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 28.02.2020 schválené starostkou obce a ke
schválení Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 09.03.2020.
Všichni přítomní ZO berou na vědomí rozpočtové opatření č. 2 a s rozpočtovým opatřením č. 3 souhlasí.

7.

Výsledky inventarizace 2019
Zastupitel obce p. Horáček sdělil výsledky inventarizace:
Plán inventur na rok 2019 byl vydán starostkou obce dne 13.11.2019. Inventarizace byla zahájena dne
8. ledna 2020, ukončena dne 27. ledna 2020 a byla provedena v souladu s ustanoveními zákona
o účetnictví č. 563/1991 Sb. a směrnicí pro provedení inventarizace. Veškerý majetek a závazky jsou
uvedeny v inventurních soupisech. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly, evidence je řádně dodržována
a opatření k odstranění nebyla uložena.
Všichni ZO souhlasí s výsledkem inventarizace.

8.

Závěrečný účet obce Spomyšl za rok 2019
Starostka obce:
Předložila ke schválení závěrečný účet obce za rok 2019. Závěrečný účet obce za rok 2019 byl projednán
a přijat bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření obce Spomyšl za rok 2019 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Všichni přítomní ZO berou na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání obce Spomyšl za rok 2019.

9.

Účetní závěrka obce Spomyšl za rok 2019
Starostka obce:
Předložila zastupitelům účetní uzávěrku k 31. prosinci 2019. Zastupitelstvo obce Spomyšl schvaluje
účetní závěrku obce k 31. 12. 2019. Nedílnou součástí zápisu je Protokol o schválení účetní závěrky obce
za rok 2019.

10.

Cena za stočné na rok 2020
Starostka informovala, že cena za stočné na rok 2020 bude 33,15 Kč bez DPH. Na opravách bylo v roce

2019 zaplaceno 714.003,70 Kč.
Všichni přítomní ZO souhlasí s cenou za stočné.
11. Usnesení
Starostka konstatovala, že jednotlivé body programu zasedání byly schváleny zastupiteli obce při jejich
projednávání.
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12. Diskuse
Dotaz - p. xxxxx: Závěrečný účet obce za rok 2019 se bude ještě měnit? Budu čerpat data do kroniky obce
za rok 2019.
Odpověď starostka: Ne měnit se už nebude.
Dotaz pí. xxxxxx a pí. xxxxxx: Otevírací doba pro bio odpad pro veřejnost se nám nelíbí, hlavně sobota, že
je otevřeno pouze jednu hodinu. A ve všední den by mohlo být taky jeden den otevřeno i na večer.
Okolní vesnice např. Jeviněves mají možnost uskladnění bio odpadu každý den.
Místo soboty by byla lepší neděle.
Odpověď starostka: Problém je ten, že nám veřejná služba nechce chodit na večer a o víkendu vůbec.
Nejdříve bude projednáno s pí. xxxxxxxx, která má tuto službu na starosti a pokud se bude doba měnit
určitě budete informováni cestou obvyklou.
Odpověď zastupitel p. Leger: U obce Jeviněves se to nedá posuzovat, neboť tam se odpad dává do
kontejneru netříděný a následně se vyváží do pískovny, kde už není žádná síla, která by ho likvidovala.
Paní xxxxxxxx podotkla, že to je pravda a vypadá to tam hrozně.
Dotaz slečna xxxxxxxxx: Na 16.05.2020 se připravují máje. Sportovci i hasiči už o tom vědí. Také vznesla
dotaz, zda někdo neví, kdo by mohl při průvodu hrát.
Odpověď zastupitel p. Duchoslav: Zkusím se pozeptat.
Místostarostka vznesla dotaz na slečnu xxxxxxxxxxxxxx, zda bude potřebovat zajistit dopravu, jako tomu
bylo každý rok, pro zájezd dětí k dětskému dni.
Odpověď slečna xxxxxxxxxxxxxx: V letošním roce bychom chtěli naplánovat klasický dětský den.
Pan xxxxxxxxxxxxx předložil ZO roční rozpočet SK Spomyšl v částce 56.300,- Kč a zmínil se, že hasiči mají
v rozpočtu od obce částku 70.000,- Kč.
Odpověď p. Duchoslav: Hasiči jen pro zajímavost jsou rozdělení na Sbor dobrovolných hasičů, který od
obce dostává příspěvek cca 15.000,- Kč a pak výjezdovou jednotku, která je zřízena obcí. Tato výjezdová
jednotka je pro obec velmi důležitá, neboť slouží veřejnosti, např. při povodních, požárech, dopravních
nehodách, povětrnostních kalamitách apod..
Pan xxxxxxxxxxx byl také požádán, aby hřiště už od teďka bylo otevřené, jak vrátka, tak i pojízdná vrata,
neboť bylo zjištěno, že kolem kabin, přestože hřiště bylo do teď veřejnosti uzavřené, je dost velký
nepořádek. Proto tam byli posláni zaměstnanci obce, aby se tam uklidilo. Úklid proběhl minulý týden
a dneska znovu. Při úklidu se odpad bude třídit do kontejnerů u pojízdných vrat.
13. Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila ZZO.

Přílohy ZZO
Prezenční listina
Program ZZO
Rozpočtové opatření
Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2019

strana 3 (celkem 4)

Zápis z 2. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2020

Zkratky, vysvětlivky:
ZO - zastupitelé obce
ZZO - zasedání zastupitelstva obce
DPH – daň z přidané hodnoty

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

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

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

Ve Spomyšli dne:

09.03.2020
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