Zápis z 1. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2022
Datum a místo konání:

21. února 2022 ve Spomyšli, Obecní úřad čp. 120
Ivana Kumprichtová, Miroslav Bureš, Petr Horáček, Aleš Duchoslav, Roman
Leger, Šarlota Šípošová – dorazila na zasedání až při bodu diskuse
Nepřítomen, omluven:
Nepřítomen, neomluven: Václav Cibulka
Ověřovatelé:
Petr Horáček, Aleš Duchoslav
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 pět zastupitelů ze sedmi zvolených.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelka Šarlota Šípošová dorazila na zasedání až při bodu
diskuse.
Za ověřovatele zápisu z dnešního ZZO navrhla zvolit p. Petra Horáčka a p. Aleše Duchoslava.
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.

Výpověď dohody školského obvodu
Starostka obce sdělila:
Obec Ledčice nám dne 18.10.2021 zaslala výpověď z Dohody o vytvoření společného školského obvodu
mateřské školy ke dni 31.8.2022. Důvodem tohoto kroku je nedostatečná kapacita mateřské školy
s ohledem na dlouhotrvající nárůst počtu dětí, na něž se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání,
a potřebu zajistit prioritně místa pro občany obce, tj. prioritně pro děti s trvalým pobytem na území obce
Ledčice.
ZO vzali výpověď na vědomí.

4.

Výsledky inventarizace 2021
Zastupitel obce p. Horáček sdělil výsledky inventarizace:
Plán inventur na rok 2021 byl vydán starostkou obce dne 24.11.2021. Inventarizace byla zahájena dne
7. ledna 2022, ukončena dne 27. ledna 2022 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.
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5.

Darovací smlouva SK Spomyšl
Zastupitel obce p. Duchoslav:
SK Spomyšl, z.s., darovací smlouvou bezúplatně a dobrovolně daruje obci Spomyšl svoje nemovitosti,
a to:
1. pozemek stp.č. 174/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 84 m2 v k.ú. a obci Spomyšl, okres
Mělník,
2. pozemek stp.č. 249 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 48 m2 v k.ú. a obci Spomyšl, okres
Mělník,
3. pozemek p.č. 493/1 (orná půda) o výměře 306 m2 v k.ú. a obci Spomyšl, okres Mělník,
4. pozemek p.č. 493/2 (orná půda) o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Spomyšl, okres Mělník,
5. budovu č.p. 143 (stavba občanského vybavení), která se nachází na pozemcích stp.č. 174/1
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 84 m2, stp.č. 174/2 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 21 m2, stp.č. 248 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 27 m2 a stp.č. 249 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 48 m2, vše v k.ú. a obci Spomyšl, část obce Spomyšl, okres Mělník,
se všemi součástmi a příslušenstvím, se všemi právy a povinnostmi k nim se vážícími.
ZO souhlasí s převodem majetku a pověřuje starostku obce k podepsání darovací smlouvy.

6.

Žádost o poskytnutí dotace
Zastupitel obce p. Duchoslav:
Předložil ke schválení:
1. žádost SK Spomyšl, z.s, o poskytnutí dotace pro rozvoj sportu + provoz spolku, na částku
61.356,- Kč, která bude převedena na účet sportovců dl smlouvy.
2. žádost Nohejbalového spolku, z.s., o poskytnutí dotace pro rozvoj sportu na částku 20.000,- Kč,
která bude převedena na účet nohejbalistů dle smlouvy.
Všichni přítomní ZO souhlasí a pověřují starostku obce k podpisu smluv o dotaci. Kopie žádostí jsou
přiloženy k zápisu.

7.

Rozpočtové opatření 2022
Starostka obce:
Předložila ZO ke schválení Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 21.02.2022.
Všichni přítomní ZO s rozpočtovým opatřením č. 1 souhlasí.

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.

Přílohy ZZO
Prezenční listina
Program ZZO
Rozpočtové opatření
Kopie žádostí o poskytnutí dotace
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Zkratky, vysvětlivky:
ZO - zastupitelé obce
ZZO - zasedání zastupitelstva obce

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

Ve Spomyšli dne:

21.02.2022.
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