obec spešov,spešoy22,679 02 Rájec - Jestřebí

zápis
ze 4. zasedání
zo spešovkonaného
dne19.|edna201'l
PřitoÍnni:I Ho|omková.o' semotaÍn,D' svoboda P Škaroupka,
Z Tomanova' s Zouhar' K ZVejškoVá
L skvařioVá'H Chlupová
1l zaháieni
zasedání Zo zahájla a iídi|astarostka obce |\4gr'lvana Hoornková a současně seznám |a přítomné
s programem zasedání' kteý ie součástízápisu a by| zveřejněn zákoneÍn stanovenýnrzpůsóbeÍn
ProtoŽe se jedná o 1. zasedánl v( 2011 popráa starostka Všem zastupte|úma přítomnýnrhodně
úspěchŮV r. 2011
2/ volba oz, MK a schválenípřogramu
ověřovate|ézápisu a mandátová kom se - náVíh:
ově,ovate|e
zápisJ:
P ska'oJpka'Z Tona1ova
ÍMandátová
komse:
H. ch upová s' ZouhaÍ.L' skvař |oVá
lvlandátová
komse konstatuje,
žeie přítomno
9 č|enú
Zo a zasedánÍietak usnášenjschopne
p' sveha a předneslzo probémpěšizóny mez obcerŤ]
Program:ZasedáníZo se zúčastni
spešova
Rájec Jestřebi' Tento bod by|zařazen jako bod 3/ prográmuZo
Program:

1l
2l
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

ZahAeni
valba oz |\IK schvá|eníprogramu
PěŠizóna spešov. Rájec.Jestřebi
Kontío|aúko|ů
Rozpoět'opatření
Pozemky' poiištění
obce
Reko NrIu
t' obécnihodomu
Diskuze
RůznézáVěr

U6néseniě. í: Pro 9 členů
3/ Pěšizóna mezi obcemi spešov - Rájec.Jestřebí
Pan sveh|a přednes| zo požadavekna Vybudováni pěšízóny nrez]oběma VýšejrnenovanýÍni
obcemi
s tiÍn,Že občanéSpešova' kteříchodí pěŠkydo sousedníobce k ]ékařido ško|y,na poŠtuna V|akovot]
zastáVku nebo za iiným soukroÍnýmÚčeem isou po otevřenínovési]n]ce(||/374)ohÍoŽovánrzvýŠeným
provozem'obec iiž něko|ikrát
připomínkova|a
(sUs JN4K dopÍavnlpo|ice'Vtjsku)'tento
tentoprobléÍn
probénr ]e i v zápÍse ze stavby sj|nice ||/374 PÍojednáVánoby|o i se zástupc Rájce Jestřebl' nyní
aktuálně znovu řeŠenose s|arostouRájce' ce á zá|eŽitostbude řešenapř] pozemkovýchúpravácha pěší
je zahÍnutaiV novémUzernnímp]ánuobce spešov'Veškeréda|šíjednánív této
icyk|okonrunikace
zá ežiiosti ie podminěno pokračovánimVýstavby si|nice B|ansko - Rájec a návaznost pěší zóny
V katastrá|nímúzerníobce spešov na katastí obce Rájec' obec spešov bude nadáe tuto zá]eŽtos1
připornínkovat
4/ Kontrolaúkolú
Všechnyzadanéúkoy by|ysp něny

5/ Rozpočtovéopatření
Zo pro]edna|orozpoČtové
opatřeníčjs|o10 (Vizpři]ohazápisu 4 Zo)
Usnesenič.2| Pro 9 členú
5/ Pozemky' pojištění
obce, smIouvy
Zo by|oseznámeno s nás edujjcimiŽádostm o pÍode].dě|enia směnu pozernků:
.
Pozernek p č' 458/8 _ 198 Ín. zárněI prodeje pozeÍnkuby| Vyvěšen20 12,10 a sejrnutdne
19'0l ]1 - bez odezvy od ostalnichzájemců- pozemekbude prodán za cenu 50- Kč/m2
Ínanže|úm
PaVe]a A|ena semen Ukovi spešov203'Viz ]ejichžádostze dne 15'1210 - tiÍn
padá Veškeréda šl píojednáVánio p|ode]itohotopozemku Íímě Perfekt Krby SpeŠov,ná]eŽitost
spojenés geometrickýmvyn]ěřenimpozemku si Vyřldl semeniukovi
U s n e s e nč
Í |3 : P r o : 9 č | e n ů
.

Pozemekp č' 121 - 50 m,. bude prodán(zárněíVyvěšenod 03,0111' sejmutdne 19.01'11)p
ng, l\4arianu
KršakoviBrno' Broskvoňová
2 atozacénu 50'' Kďm, předzahÍádka
tJsneseníč'4: P.o 9 č|enů

.

Pozemekp'č 158/1-ostatníkomunikace-podánažádostoděeni
pozeÍrrku
pÍode]e
za úče|enr
předzahrádky' Po odsouh|asenidě ení pozenrkusi geometÍické
zaÍněřenídě|eni pozemku zajistí
žadate|{pi IVánaŠebe|ová)
Usneseníč'5| Pío 9 č|enů

.

Pozemek Č 438 _ p. Petr Kupka nablŽi íozdě|enítohotopozemku a směnu za čási poŽemkuč,
439/1 - p. Kupka pouŽjvá V současnédobě óást pozemku 439/1 iako viezd Po směně obec
spešov získá nroŽnostpřístupuna oko nípozemky s možnostínás|ednéhoprodeje
Usneseníč'6| Pro 9 č|enů
obec speŠovby a požádána o pÍodejpozemku o |oz oze 150Ín.
průmys
V |oka|tě
oVézóny' o
pozernek pÍojevi|zá]em p, JuíaÓka z Ráječka' hodlá zde zřÍdt dl]nupro Umě|eckoprumys|ové
zpracovánlkovů
Usneséníč.7: Pro g č|enú

Pojištěníobce:
současnépojštěníobce je zaj]štěnou firmy GENERAL| srnlouva]e uzavřená V r 2007 a to na 5 ti|eté
obdobi' ójmžje zájištěnas|eva z pojstnéceny Ve Výši10%. srn|ouvaje tedy s iouto s|evoup|atnádo r
pojišťovny
2a12 @a al 03'12)'NynídoŠ|a
nabidkaod Has]ěské
(HP)' tatonabídkaje niŽŠi
(Vz nás edné
porovnánínabídekna poiištění),
V současné
době Všakmusímedodžet současnoupojstku'abychom
nedopLáce|s|evuza zrušenáoředchozi obdobi.
Nabidkyna pojštěni:
GENERALI
9 600
HP
7.800
KOOPERATIVA
9 900
UNIQA
13.660
ČP
1 80 0 0
tJsneseníč.8: Pro 9 ě|enů

Smlouvy:
sm|ouvaE|ektro
Fo]t píoíok2011předaa f ÍnraElekt.oFoitnáVrhsmouvyna T'2011s tímžeceny
- Vz přehed]
píácepošlnydoš|o
zústáVa]í]ako
V r' 2010'pouzeu hod]ny
k navýšenÍceny
EIektromontáže
stará210..Kól1
hod
nová 210, Kč/1hod

PIošina
Doprava
Usnéséní
č.9: Pro 9 č|enú

470.'Kč/1
hod
32 .Kč/1km

hod
500'.Kč/1
32.Kó11kn

7/ Rekonstrukce
Multifunkční
obecnídům
Zo by|oseznámenose sollčasnýmprůběhempracína rekonsÍukcimultiíunkóního
obecnlhodomu
proiednáVány
(N4oD)'
by]ynásedujiclzá|ežitost:
. Vysí|ánÍ
regoná|níteievize
o íekonstrukci
lvloD
. PÍoběh
o předání
stavbyodf]rmy
VRBA . 16 12.2010_ dotačnÍ
část
. sm|ouvas firmouVRBA na dokončovací
prácea zajištění
prací
dokonóovacích
. Konzu|tace
s Fondema s pÍáVnickou
kance|áří
. Zhotovenlčástíga|erie'Venkovní
terasa.dlažbypodahy
. VniiřnlVybaveni
. sa|onek_ řešenis p, N,l]adikern
. Da]Ši
poptáVková
řizenl- zdIavotechnika.
íasádychodníky
. Úvěr na dokončovacl
práce
č.,l0| Pro|8 č|énú,
zdÉelseí č|en. H' ch|upová
Usneséní
LJsnesení
č.'|í| Prol9č|enú
12:Pro: 9 ělenú
Usneseníč.
í3:Pro: 9 č|enů
Usnesenič.
8/Rúzné,
diskuse'závěr
níŽeuvedené
zo proiedna|o
body
. |\loŽnost
(masiv)
zakoupeni
staÍších
ž]d|í
a ubrLrsů
od p' Hudcez B|anska Zo zarnito
. Provozn,ákoupa|lŠti
V r 2011 - s|'Buchtováse Vyjádřínejpozděiido 31'01.11
. DÍ.'e
22.0111 se konáobecníp|es(obec+ svaz ženspešov) bylipožádánisponzoř o daÍydo
tombo|yDá|ese připravují
da šjakce:
Ostatky
05 03 11
Průvod
masek
06'03.11
PochováVánl
basy
08.0311
. za by|o ]nformovánoo ]ednánís dopravnímlnspektorátern
B|ansko_ prob|émyspojené
V obcia dá|ese si]niěním
s parkovániÍn
znaěenímce|ázá eŽitost
budeřešena
V pÍůběhu
dubna
t|' za Ůóastizástt]pcedopravního
inspektorátu
. Dne16'0111 se kona|a
Va|náhronrada
sDH spešov_ připrávana okrskovou
Va nouhror.adu,
kieráse budekonatVespešovědne06'0211
. Frma Šmakpřed|oŽj|áaktua|]zovaný
projektVýstavby(|okaita za Radnicí)'kteni čeká na
schvá]eni
na slavebnlrn
úřadu
B ansko
. Knihovna
(budeřešenospoeěněs rozpoětern
spešovVzneslapožadavek
na zaiištění
íegá|u
na
r o k2 0 1 1 )
. Dre 03'02l . p-ooe|^re
ra oÚ spesovALD T z Ji1o.nolévs^e|.o
\Ú
- srn|ouva
. Dne 31'01'1,]
práciproobec spešovpan Břetis|av
končí
nemúže
Poděbradský
být
plod|oLŽe1a
pode lové\ona''zer lVIin
píácea soc věc
steÍsŤva
. |ng'P skaroupka
Vznes|poŽádavky
za místní
sDH nazpevněnicestykoernkoupa|ště-směr
tábořišié
a dá|ena pod|ahovou
krytinupÍok|ubovnu
na Váze (budeřešenospo|ečně
s |ozpočtem)
- dop|nitsáčkyna psj exkrernenty
. Požadavek
u košú

Usnesení

ze zasedánízo ze dne '|g.|edna20í1
tJsnesení
č.1
Zo sc|^va
L'e

ove'ovale|e
zapilJ'
llrlandáiová
komse]
Zrněnuprogramu

P Škaroup.a
z'Ío.naraýá
Pro:9 členů
Zo
H ch|upová.s' Zouhar L, skvařiová
Pío:9 č|enú
Pro: 9 ě|enů

lJsneseníč'2
Zo schva]uje
Ro č'10(vz příohatohoto
zápisu)
Usnesenič.
3
parce]y
Zo souh|así
s prode]em
ě' 458/8V KÚ speŠov ]98 m, manŽe|úrr]
Semen]Ukovým
za cenu50.
Kčlm, zá]eŽitosti
spojenése zaměřeníma Vk|ademna KÚ s] zajisti kupujícíkupuiící
před]oŽj
Íovněž
náVrhkupnísm|ouvy
Pro: 9 č|enú
Usneseníč.4
parce1y
Zo souh|así
s pÍodejem
č' 121VKU spešov 50m,zacenu50. Kě/rn,
p' lv]arránovi
Klšiakovi
předloží
s tlÍn,Že kupujícj
náVíhkupnísm ouvya za]istizá|eŽitostspojenése změnoumaiitee pozernku
na KU
Pro 9 č|enu
Usnesení
č.5
pozemkuč' 158/1v KU spesov zá ÚČeeÍr]prode]es t rn ze Ža|eŽitosti
Zo souhasís dě|ením
spojené
se
pozemku
Zaměřením
nového
a s Vk|adem
na KU sizajstížadate|
(pl|VanáŠebelová)
Pro]9 Čenú
Usnesení
č'6
Zo souh|asj
pozemku
se srněnou
část]
439/1za částpozemku
438(p PetrKupka),
oběstÍany
se budoU
podí|et
rovnýmdíeÍnna nák|adech
spojených
se zaměřenima převodempozemků
lJsneséní
č'7
Zo bele na VědomÍ Žádost p' Juračky z Rájeěka o koupi pozemku pro zřízeni di|ny
k uměeckoprůÍnys]ovému
zpracovánikovů_ pod|emožností
obcebudejmenovanému
pozemek
nabídnUt
[,snesení
č.8
Zo souh|así
s p]atnostísoučasné
sm]ouVy
na pojištění
obceodfřmy GENERAL]
P r o9 : ó | e n ů
[JsnésenÍč.
9
zo souhlásís uzavřením
smlouvyna elekiromontážní
práces firrnouE eklroFojt
Pro9: č|enů
usneseníč.
í0
prácena lVIu|tjfLrnkčrim
Zo schvauiesm|ouvuna dokončovací
obecnír.dorněspešovs fímouVRBA s' Í'
o', sukova1052/6,678 01 B|anskoa pověřuiestarostkupodpisemtétosm]ouvy

poptávkové
dokončovacích
Zo nás|edující
firmyna provedení
řízenÍ
schva|uje
na provedené
s oh|edém
pracína MoD spešov:
789/33'B|ansko
préce.parketyv přízemí
Pod|ahářství
Zouhar'che|čického
sálu
Pod|ahářské
255
p.áce- |ino2. NP
LINEAB|ansko'o|omoučany
Pod|ahářské
a zhotovenídveří
p' Vavňnec Divácký,spešov
práce
obkladačské
Pro 9 členú
lJsnésenÍ
č.í2
práce a vybaveníMoD spešovvčetněda|ŠÍch
ámér - dokončoyacÍ
Zo schva|ujeúVě|pro investiční
úvěru
investičních
akciv sou|adus účelem
drobnějších
Pro 9 členů
tJsn*eníě. í3
B|anskove v'ýši3
a' s'' pobočka
zo schva|uje
sm|ouvuo úvěrumezi obcí spešova ceskou spořitelnou
podpisemtétosmlouvy
mil'Kča pověřujestarostk|.l
Pro 9 č|énů

Mgř' |vanaHolomková
slarostka

ing. Ota Semotam
mÍstostarosta

Zapsal:
Ing.Ota Sgmotam
ověřovatelóápisu:
tng.P' Škaroupka
z. Ťomanová

