Zápis z 2. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2022
Datum a místo konání:

18. května 2022 ve Spomyšli, Obecní úřad čp. 120
Ivana Kumprichtová, Miroslav Bureš, Aleš Duchoslav, Roman Leger, Václav
Cibulka
Nepřítomen, omluven:
Petr Horáček
Nepřítomen, neomluven: Šarlota Šípošová
Ověřovatelé:
Aleš Duchoslav, Roman Leger
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.
Za ověřovatele zápisu z dnešního ZZO navrhla zvolit p. Aleše Duchoslava a p. Romana Legera.
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.

Převod majetku
Zastupitel obce p. Duchoslav:
Informoval přítomné, že dne 04.04.2022 byl proveden vklad do katastru nemovitostí, a to s právními
účinky k 03.03.2022, podle darovací smlouvy s SK Spomyšl, 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 berou informaci na vědomí.

4.

Dohoda o ukončení společného školského obvodu ZŠ Veltrusy
Zastupitel obce p. Leger:
Obec Veltrusy nám dne 22.03.2022 zaslala Dohodu o ukončení Dohody o vytvoření společného školského
obvodu základní školy. Důvodem tohoto kroku je nedostatečná kapacita základní školy.
Stránka 1 z 4

Zápis z 2. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2022
Zároveň Vás chceme informovat, že obec má podepsanou Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu s obcí Horní Beřkovice.
Všichni přítomní ZO souhlasí s ukončením dohody a pověřují starostku obce k podpisu této dohody.
5.

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
Zastupitel obce p. Leger:
Předložil ke schválení Dohodu o vytvoření společného školského obvodu pro mateřskou školu s obcí
Kostomlaty pod Řípem.
Všichni přítomní ZO schvalují uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu pro mateřskou
školu s obcí Kostomlaty pod Řípem a pověřují starostku obce k podpisu této dohody.

6.

Žádost SDH Spomyšl o použití oficiálního znaku obce
Zastupitel obce p. Duchoslav:
Předložil ke schválení žádost SDH Spomyšl o použití oficiálního znaku obce Spomyšl k výrobě historického
praporu.
Všichni přítomní ZO souhlasí s použitím oficiálního znaku obce.

7.

Časový plán obce
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele obce s Časovým plánem obce Spomyšl.
Všichni přítomní ZO berou Časový plán obce Spomyšl na vědomí.
Dále starostka obce navrhla projednání možnosti poskytování finanční podpory (dotace, půjčky)
občanům na nové druhy topení.
Všichni přítomní ZO nesouhlasí s poskytováním finanční podpory (dotace, půjčky).

8.

Cena za stočné na rok 2022
Starostka informovala, že cena za stočné na rok 2022 bude 37,19 Kč bez DPH a 40,91 Kč s DPH.
Všichni přítomní ZO souhlasí s cenou za stočné.

9.

Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026
Starostka obce:
Pro volební období v letech 2022 – 2026 navrhla počet členů zastupitelstva obce – sedm.
Všichni přítomní ZO návrh jednomyslně schvalují.

10.

Žádost o poskytnutí dotace
Starostka obce:
Předložila ke schválení žádost Nohejbalového spolku, z.s., o poskytnutí dotace pro rozvoj sportu na
částku 9.186,- Kč, která bude převedena na účet nohejbalistů dle smlouvy.
Všichni přítomní ZO souhlasí a pověřují starostku obce k podpisu smlouvy o dotaci. Kopie žádosti je
přiložena k zápisu.

11.

Závěrečný účet obce za rok 2021
Starostka obce:
Předložila ke schválení závěrečný účet obce za rok 2021. Závěrečný účet obce za rok 2021 byl projednán
a přijat bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření obce Spomyšl za rok 2021 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Všichni přítomní ZO berou na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání obce Spomyšl za rok 2021.
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12.

Účetní závěrka za rok 2021
Starostka obce:
Předložila zastupitelům účetní uzávěrku k 31. prosinci 2021. Zastupitelstvo obce Spomyšl schvaluje
účetní závěrku obce k 31.12.2021. Nedílnou součástí zápisu je Protokol o schválení účetní závěrky obce
za rok 2021.

13.

Rozpočtové opatření 2022
Starostka obce:
Předložila ZO na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 31.03.2022 a Rozpočtové opatření č. 3 ze dne
29.04.2022 schválené starostkou obce a ke schválení Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 18.05.2022.
Všichni přítomní ZO berou na vědomí rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 a s rozpočtovým opatřením č. 4
souhlasí.

14. Usnesení
Starostka obce konstatovala, že jednotlivé body programu zasedání byly schváleny zastupiteli obce při
jejich projednávání.
15. Diskuse
pí. xxxxxxxx – vznesla dotaz, proč se neřešila školka hned poté, co obec obdržela výpověď k 31.08.2022?
Zastupitelé obce odpověděli, že školka se řešila. Obec oslovila Krajský úřad Středočeského kraje s žádostí
o pomoc, poté jako první opět obeslala zřizovatele MŠ Vraňany a MŠ Lužec nad Vltavou. Bohužel
i tentokrát uzavření dohody s naší obcí neschválili. Následně obec obeslala zřizovatele mateřských škol
v okolí. Obec Kostomlaty pod Řípem jako zřizovatel mateřské školy jako jediná naši žádost o vytvoření
společného školského obvodu spádové mateřské školy schválila.
pí. xxxxxxxx se zmínila, proč obec neřeší dostupnost školek.
Zastupitelé obce odpověděli, že většinou jsou naše děti umisťováni do školek v okolí např. v MŠ Vraňany,
MŠ Lužec nad Vltavou nebo MŠ Horní Beřkovice. Není možné si mateřskou školu určit, když s naší obcí
dohodu nikdo uzavřít nechce.
pí. xxxxxxxx – vznesla dotaz co se děje, proč obec neudržuje zeleň, že si uličku v nové zástavbě na poli
museli posekat sami?
Zastupitelé obce odpověděli, že bohužel na údržbu zeleně bereme pracovníky z úřadu práce, kteří nám
v letošním roce budou přiděleny až 1.6.2022. Proto v současné době se snažíme udržovat zeleň dle
možností.
p. xxxxxxx – vznesl dotaz ohledně dopravy na komunikaci na Jeviněves. Informoval, že je zde zesílená
doprava, nedodržuje se stanovená rychlost 30 km/h a požadoval by zpomalovací práh, neboť
komunikace je úzká a v nedobrém stavu.
Zastupitelé obce odpověděli, že doprava po komunikaci směr Jeviněves je zesílená, neboť zde probíhá
objízdná trasa, z důvodu uzavření obcí Nové Vsi a Ouholice, a též komunikace u Ledčic. To, že se
nedodržuje rychlost nejen na komunikaci směr Jeviněves, ale v celé obci, bylo již několikrát řešeno. Obec
požadovala přechody pro chodce, semafory, radary. V současné době se podařilo alespoň dostavět
chodník směr autobusová zastávka – Mělník. Děti i občané byli do této doby nuceni chodit po silnici, což
nebylo zrovna bezpečné.
Obec se pokusí znovu jednat o usměrnění dopravy z důvodu bezpečnosti občanů.
p. xxxxxxx přislíbil, že pokud něco zjistí, informace obci předá.
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16. Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila ZZO.
Přílohy ZZO
Prezenční listina
Program ZZO
Rozpočtové opatření
Kopie žádostí o poskytnutí dotace
Kopie protokolu o schválení účetní závěrky
Zkratky, vysvětlivky:
ZO - zastupitelé obce
ZZO - zasedání zastupitelstva obce
SDH - sbor dobrovolných hasičů
ZŠ - základní škola
MŠ - mateřská škola
k.ú. - katastrální území

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

Ve Spomyšli dne:

18.05.2022.
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