Zápis z 7. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2020

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

Datum a místo konání:
Přítomni:

Téma / jednání – rozhodnutí
1.

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 všech sedm zastupitelů ze sedmi zvolených.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Za ověřovatele zápisu z dnešního ZZO navrhla zvolit p. Aleše Duchoslava a pí. Zdeňku Novákovou.
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 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.

Pachtovní smlouva
Starostka obce:
Předložila ZO ke schválení pachtovní smlouvu s firmou Česká zahradnická společnost s.r.o.,
IČO 02019795. Předmětem pachtu je pozemek parc. č. 70/66 v k.ú. Spomyšl.
Záměr obce o propachtování pozemků byl zveřejněn v období od 08.09.2020 do 24.09.2020 na úřední
desce Obce Spomyšl.
Všichni přítomní ZO souhlasí a pověřují starostku k podepsání smlouvy.

4.

Kontrola Ministerstva vnitra ČR
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno, že dne 19.8.2020 proběhla kontrola Ministerstva vnitra, kde byly
vyžádané podklady ke kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Spomyšl za
rok 2019 a 2020. Seznam vyžádaných podkladů je přílohou zápisu.
Při kontrole byla shledána následující porušení zákona:
1) Obec porušila § 12 odst. 6 větu první zákona o obcích (obec zašle obecně závaznou vyhlášku obce
neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra) tím, že OZV č. 1/2019 a OZV č. 2/2019 nebyly
neprodleně po dni jejich vyhlášení zaslány Ministerstvu vnitra (doloženo přehledem podkladů
předložených při kontrole výkonu samostatné působnosti dne 19. srpna 2020 potvrzeným pověřenou
osobou).
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2) Obec porušila § 5 odst. 4 InfZ (povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci
1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které
jsou pouze fyzickými osobami; v případě informací uvedených v odstavci 2 písm. a) postačuje ke splnění
této povinnosti uvedení odkazu na místo, kde jsou tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup; strukturu zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní předpis) tím, že
nezveřejnila způsobem umožňujícím dálkový přístup kompletní informace dané § 5 odst. 1 a 2 InfZ
ve struktuře předepsané vyhláškou č. 442/2006 Sb. (doloženo přehledem podkladů předložených
při kontrole výkonu samostatné působnosti dne 19. srpna 2020 potvrzeným pověřenou osobou).
Doporučená opatření k nedostatkům:
1) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
neprodleně dodatečně zaslat OZV č. 1/2019 a OZV č. 2/2019 do datové schránky Ministerstva vnitra.
2) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
upravit a doplnit soubor povinně zveřejňovaných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup dle
§ 5 odst. 1 a 2 InfZ (na internetových stránkách obce), a to dle struktury a se všemi údaji požadovanými
vyhláškou č. 442/2006 Sb..
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Nápravu kontrolou shledaného porušení § 12 odst. 6 větu první zákona o obcích, které bylo
Ministerstvem vnitra konstatováno v souvislosti s tím, že obec OZV č. 1/2019 a OZV č. 2/2019
neprodleně nezaslala po dni jejich vyhlášení Ministerstvu vnitra.
Náprava proběhla dne 26.08.2020 zasláním obou OZV do datové schránky Ministerstva vnitra. Osobou
odpovědnou za zamezení opakování kontrolou shledaného pochybení je úřednice obce.
2) Nápravu kontrolou shledaného porušení § 5 odst. 4 InfZ, které bylo Ministerstvem vnitra
konstatováno v souvislosti s tím, že obec nezveřejnila způsobem umožňujícím dálkový přístup kompletní
informace dané § 5 odst. 1 a 2 InfZ ve struktuře předepsané vyhláškou č. 442/2006 Sb. Náprava byla
provedena a jednotlivé rubriky byly doplněny a zprovozněny:
8.1 Seznamy hlavních dokumentů – uveden funkční odkaz na aktuální úřední desku, kde jsou dokumenty
obce zveřejněny
8.2 Rozpočet - rubrika již vyplněna, uveden funkční odkaz na aktuální úřední desku
10. Příjem žádostí a dalších podání - uveden funkční odkaz na podatelnu
12. Formuláře - rubrika již vyplněna
14.2 Vydané právní předpisy - uveden funkční odkaz na aktuální úřední desku a dále odkaz na vyhlášky
obce
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací - doplněna obecná informace, že v současné době úřad
obce svého oprávnění o možnosti požadovat úhradu nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako
službu občanům.
5.

Podmínky pro půjčování sálu na hasičárně a společenské místnosti na OÚ
Starostka obce předložila ZO ke schválení:
1) platný ceník pronájmu sálu na Hasičské zbrojnici:
• pronájem pro místní občany, spolky a organizace: 150,- Kč/hod. včetně DPH
• pronájem pro cizí občany, spolky a organizace: 300,- Kč/hod. včetně DPH
• příprava akce za cenu 75,- Kč/hod. včetně DPH
2) platný ceník pronájmu společenské místnosti v patře OÚ
• pronájem pouze pro místní občany, spolky a organizace: 100,- Kč/hod. včetně DPH.
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Pronájem bude probíhat na základě nájemní smlouvy.
Všichni přítomní ZO souhlasí s oběma platnými ceníky.
6.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu
Starostka obce:
Předložila ZO ke schválení Obecně závaznou vyhlášku obce Spomyšl č. 1/2020 o nočním klidu, která
stanovuje dobu nočního klidu od 22. do 6. hodin.
Dále stanovuje výjimečný případ, kdy doba nočního klidu se nevymezuje, a to v případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna
b) v noci z Velikonočního pondělí na den následující
c) v noci ze dne konání tradiční akce Pálení čarodějnic na den následující
d) v noci ze dne konání tradiční akce Masopust na den následující konané jednu noc
v měsíci únoru nebo březnu
e) v noci ze dne konání tradiční akce Máje na den následující konané jednu noc v měsíci
květnu
f) v noci ze dne konání taneční zábavy na den následující konané jednu noc v měsíci
červenci, jednu noc v měsíci srpnu, jednu noc v měsíci září, jednu noc v měsíci říjnu a jednu noc
v měsíci listopadu.
Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Spomyšl č. 1/2020 o nočním
klidu.

7.

Rozpočtové opatření 2020
Místostarostka obce:
Předložila ZO na vědomí Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 30.09.2020 schválené starostkou obce – jedná
se o dotaci na volby.
Všichni přítomní ZO berou rozpočtové opatření č. 7 na vědomí.

8.

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

9.

Diskuse
Paní xxxxxxxxxxxx poděkovala všem sponzorům, kteří přispěli na slavnostní otevření Hasičské zbrojnice.
Slečna xxxxxxxxxxxxxxxx informovala, že 17.10.2020 ve 13 hodin ve společenské místnosti na hasičárně
proběhne nábor malých hasičů, kdo má zájem, tak se může přijít podívat.
Dotaz místostarostka: V neděli má být posezení s jubilanty. Je to zrušené nebo se to uskuteční?
Odpověď slečna xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Ano v neděli se to uskuteční. Omezení pro vnitřní prostory je
10 osob, takže jubilanti budou pozvány na dvě etapy, aby nařízení bylo dodrženo.
Dotaz místostarostka: Jak to vypadá s výsadbou stromů ke hřišti a na fotbalovém hřišti?
Odpověď starostka: Výsadba zeleně od křížku ke hřišti, kde bylo požádáno o dotaci u nadace ČEZ, tak ta
nám nebyla přidělena.
Výsadba na fotbalovém hřišti od společnosti Futura Academica z.s -,, Sázíme budoucnost“ Ministerstva
životního prostředí, tak ty stále ještě pracují na projektu. Takže tam to už vidím, že pokud to dopadne,
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tak to určitě bude až na jaře. Pochybuji, že by se to stihlo ještě letos.
Výsadba na volejbalovém hřišti u lávky, byla z projektu vyřazena, neboť se nenachází v zastavěném
území.
Dotaz místostarostka: Už máme stavební povolení na výstavbu chodníku?
Odpověď starostka: Zatím ještě ne, žádost na územní a stavební povolení byla podána teprve před
týdnem. Muselo se čekat na podepsanou smlouvu od Středočeského kraje, která byla nedílnou součástí
žádosti o vydání společného povolení.
10. Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila ZZO.
Přílohy ZZO
Prezenční listina
Program ZZO
Rozpočtové opatření
Zkratky, vysvětlivky:
ZO - zastupitelé obce
ZZO - zasedání zastupitelstva obce
OÚ – obecní úřad
k.ú. – katastrální území

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

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

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

Ve Spomyšli dne:

05.10.2020
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