Zápis z 1. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2021

Datum a místo konání:
Přítomni:
Nepřítomen, omluven:
Nepřítomen, neomluven:
Ověřovatelé:
Zapisovatel:

15. února 2021 ve Spomyšli, Obecní úřad čp. 120
Ivana Kumprichtová, Miroslav Bureš, Petr Horáček, Roman Leger
Zdeňka Nováková, Václav Cibulka, Aleš Duchoslav
Miroslav Bureš, Petr Horáček
Ivana Kumprichtová
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 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:
• Výsadba stromů v obci
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.

Volba zástupce starostky
Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitele obce p. Romana Legera výkonem pravomocí starostky, a též
k podepisování právních předpisů obce v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy starostka nevykonává
funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1). V případě zastupování bude vyměřena odměna.

4.

Odměna zastupitele
Starostka obce navrhla, aby s účinností od 01.03.2021 byla měsíčně vyplácena odměna zastupitelce obce
paní Zdeňce Novákové ve výši 1.448,- Kč.
Všichni přítomní ZO souhlasí s odměnou, odměna s účinností od 01.03.2021 byla schválena.

5.

Volba likvidační komise
Starostka obce:
Navrhla zvolit likvidační komisi v počtu 3 členů – p. Petra Horáčka, p. Romana Legera a p. Aleše
Duchoslava.
Všichni přítomní ZO s likvidační komisí souhlasí.
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6.

Rozpočtové opatření 2021
Starostka obce:
Předložila ZO ke schválení Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 15.02.2021.
Všichni přítomní s rozpočtovým opatřením č. 1 souhlasí.

7.

Smlouva o zřízení věcného břemene
Starostka obce:
Obec Spomyšl je vlastníkem pozemků p.č. 2/1, p.č. 66, p.č. 414 a p.č. 421/4 v k.ú. Spomyšl, na kterých
bylo firmou ČEZ Distribucí a.s. uloženo zemní kabelové vedení NN a dvě rozpojovací skříně SR502
a SR602 pro p.č. 269/6 v k.ú. Spomyšl.
Za uložení věcného břemene dle smlouvy bude obci vyplacena jednorázová náhrada ve výši 9 500,- Kč na
základě faktury se splatností do 30 dnů.
Návrh na vklad a správní poplatek do katastru nemovitostí uhradí firma ČEZ Distribuce a.s.
Všichni přítomní ZO souhlasí a pověřují starostku obce k podepsání smlouvy.

8.

Výsledky inventarizace 2020
Zastupitel obce p. Horáček sdělil výsledky inventarizace:
Plán inventur na rok 2020 byl vydán starostkou obce dne 30.11.2020. Inventarizace byla zahájena dne
8. ledna 2021, ukončena dne 27. ledna 2021 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.

9.

Výsadba stromů v obci
Zastupitelstvo obce Spomyšl schvaluje výsadbu stromů z dotačního titulu 9/2019 NPŽP "Sázíme
budoucnost" na pozemcích č. 420 a 492/1 v k.ú. Spomyšl, a to včetně udržitelnosti projektu. Výsadba
bude realizována spolkem Futura academica z.s. Tento výše uvedený spolek je rovněž žadatelem
o dotaci. Výsadba bude provedena v termínu v souladu s danou výzvou, společně se souhlasem majitele
pozemku s výsadbou.

10. Usnesení
Starostka konstatovala, že jednotlivé body programu zasedání byly schváleny zastupiteli obce při jejich
projednávání.
11. Diskuse
12. Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila ZZO.
Přílohy ZZO
Prezenční listina
Program ZZO
Rozpočtové opatření
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Zkratky, vysvětlivky:
ZO - zastupitelé obce
ZZO - zasedání zastupitelstva obce
k.ú. – katastrální území

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

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

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

Ve Spomyšli dne:

15.02.2021
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