Zápis z 4. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2020

3. června 2020 ve Spomyšli, Obecní úřad čp.120
Přítomni:
Ivana Kumprichtová, Zdeňka Nováková, Miroslav Bureš, Aleš Duchoslav, Petr
Horáček, Roman Leger
Nepřítomen, omluven:
Václav Cibulka
Nepřítomen, neomluven: Ověřovatelé:
Miroslav Bureš, Zdeňka Nováková
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 je přítomno šest zastupitelů ze sedmi zvolených.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Za ověřovatele zápisu z dnešního ZZO navrhla zvolit p. Miroslava Bureše a pí. Zdeňku Novákovou.
Otázala se, zda má někdo z přítomných zastupitelů doplňující bod k programu. 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.

Změna č. 2 ÚP obce Spomyšl - vydání
Zastupitelstvo obce Spomyšl, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43
odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává „Změnu č. 2
Územního plánu Spomyšl“.

4.

Smlouva o zřízení věcného břemene
Starostka obce:
Dne 14.5.2020 nám byla zaslána smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 18/1 v k.ú.
Spomyšl pro pozemní vedení NN pozemku parc. č. 9/1 v k.ú. Spomyšl k výstavbě RD.
Za uložení věcného břemene nám bude na účet zaslána jednorázová částka ve výši 1.000,- Kč. Návrh na
vklad včetně úhrady zajistí ČEZ Distribuce a.s.
Všichni přítomní ZO souhlasí a pověřují starostku k podepsání smlouvy.
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5.

Budoucí bezúplatné nabytí zastavěného pozemku
Starostka obce:
Abychom mohli požádat o stavební povolení na výstavbu nového chodníku, je zapotřebí uzavřít s SÚS
Mnichovo Hradiště 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.

6.

Rozpočtové opatření 2020
Místostarostka obce:
Předložila ZO na vědomí Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 30.04.2020 schválené starostkou obce a ke
schválení Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 03.06.2020.
Všichni přítomní ZO berou na vědomí rozpočtové opatření č. 4 a s rozpočtovým opatřením č. 5 souhlasí.

7.

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

8.

Diskuse
Dotaz pí. xxxxxxxxx: Výstavba chodníku se bude stavět po levé nebo po pravé straně?
Odpověď starostka: Výstavba bude po levé straně od autobusové zastávky na konec vsi.
Dotaz p. xxxxxxxx: Jak to vypadá s hasičárnou a kdy se bude kolaudovat?
Odpověď zastupitel p. Duchoslav: Nyní se předělávají obklady na sociálkách ve společenské místnosti,
neboť rozvody vody byly realizovány dost vysoko, takže se musely snížit a čeká se až se znovu položí
dlažba.
Vjezd do garáže se též musel předělat, neboť sklon se rozcházel cca o 1 m.
Kdy se bude kolaudovat se zatím neví.
Dotaz p. Duchoslav: Jak to vypadá se hřištěm?
Odpověď starostka: Dne 09.06.2020 v 9.00 hodin se bude kolaudovat, můžete přijít. Já tam jdu s panem
Horáčkem.
Dotaz pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxx: A kolaudace projde, je tam vše v pořádku?
Odpověď starostka: To se uvidí, vše, co bylo pro kolaudaci potřeba, tak obec zajistila i zaplatila.
Odpověď p. Duchoslav: Je také dohodnuto, že po kolaudaci SK Spomyšl převede kabiny na obec, která
následně požádá o dotaci na další rekonstrukci.

9.

Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila ZZO.

Přílohy ZZO
Prezenční listina
Program ZZO
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Zkratky, vysvětlivky:
ZO - zastupitelé obce
ZZO - zasedání zastupitelstva obce
k.ú. – katastrální území
ÚP – územní plán
Podpis starostky ……………………………………………………. Razítko obce:
Podpis ověřovatelů ………………………………………………….
Podpis zapisovatelky ………………………………………………..

Ve Spomyšli dne:

03.06.2020
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