Zápis z 6. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2020

27. srpna 2020 ve Spomyšli, Obecní úřad čp. 120
Přítomni:
Ivana Kumprichtová, Zdeňka Nováková, Miroslav Bureš, Petr Horáček
Nepřítomen, omluven:
Václav Cibulka , Aleš Duchoslav, Roman Leger
Nepřítomen, neomluven: Ověřovatelé:
Miroslav Bureš, Petr Horáček
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 jsou přítomni čtyři zastupitelé ze sedmi zvolených.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Za ověřovatele zápisu z dnešního ZZO navrhla zvolit p. Miroslava Bureše a p. Petra Horáčka.
Otázala se, zda má někdo z přítomných zastupitelů doplňující bod k programu, který je nedílnou součástí
zápisu. Sama sdělila, že navrhuje následující doplňující bod programu:
• Budoucí bezúplatné nabytí zastavěného pozemku
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 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.

Hasičárna - dodatek č. 4 k SoD
Starostka obce:
Informovala ZO o dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1/2019 a předložení cenové nabídky na vícepráce
v částce 140.040,90 Kč bez DPH. Dále ZO předložila ke schválení fakturu za inventář společenské
místnosti (bar, police, regál) v částce 130.940,21 Kč bez DPH.
Všichni přítomní ZO souhlasí.

4.

Přijetí dotace ze Středočeského kraje
Zastupitelstvo obce Spomyšl schvaluje přijetí dotace z Fondu obnovy venkova ve výši 459 000,00 Kč
(celkové náklady projektu jsou 833 702 Kč) a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se
Středočeským krajem. Pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy.

5.

Rozpočtové opatření 2020
Místostarostka obce:
Předložila ZO ke schválení Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 27.08.2020.
Všichni přítomní s rozpočtovým opatřením č. 6 souhlasí.
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6.

Budoucí bezúplatné nabytí zastavěného pozemku
Starostka obce:
Abychom mohli požádat o stavební povolení na výstavbu nového chodníku, je zapotřebí uzavřít se
Středočeským krajem smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemků parc. č. 465/1, 400 a 443
v k.ú. Spomyšl, které budou dotčené stavbou.
Všichni přítomní ZO souhlasí s budoucím bezúplatným nabytím zastavěného pozemku a zároveň pověřují
starostku k podepsání smlouvy.

7.

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

8.

Diskuse
Starostka obce informovala o výsadbě stromů:
Futura Academica z.s - ,,Sázíme budoucnost“ Ministerstva životního prostředí.
Dne 14.8.2020 jsme dostali informaci, že se připravují návrhy na odborné posudky k výsadbě na
fotbalové hřiště – dosázení javorů kolem hřiště a habrový plot na ochranu dětského hřiště.
Na pozemek u lávky – ovocné stromy a ořešák.
Po vypracování projektů nám budou návrhy zaslány ke schválení. Po schválení bude požádáno o dotaci.
Pokud nám dotace bude přiznána, Futura Academica z.s nám zajistí dopravu na místo včetně realizace,
odborného dohledu a na tuto akci budeme také potřebovat pomoc našich občanů.
Po výsadbě budou stromy majetkem obce.
Starostka obce informovala, že znak a nápis na hasičskou zbrojnici, který stál 10.133,- Kč, zaplatila obec.
Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila ZZO.
Přílohy ZZO
Prezenční listina
Program ZZO

Zkratky, vysvětlivky:
ZO - zastupitelé obce
ZZO - zasedání zastupitelstva obce
SoD – smlouva o dílo
Podpis starostky ……………………………………………………. Razítko obce:

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

Podpis zapisovatelky ………………………………………………..
Ve Spomyšli dne:

27.08.2020
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