zápis
z 9. zasedánízastupite|stvaobce spešovze dne 16.11.201'|
Přilomni:

|' Ho|omková'
o. semotam'H' ch|upová's' zouhaÍ'K' ZVejškoVá'
P' Škaroupka,
z' Tomanová'po předchozí
om]uvěse V 18'30hod'dostaviID' svoboda

om|uveni:

L' Škvařilová

4l
zaháiení
Zastupítelé
obce se setka|iV17:oo hod' na oÚ Ve spešově'zasedán|zahqi|aa řidila staroslkaobce
lvanaHo|omková'
Ta seznámi|apřítomné
s progÉmem
zasedání.kteÚ je součástízápisu
a by|zveřejněn
zákonemstanoveným
zpIsobem2I
vo|ba oz, MK a schvá|eníprogramuschúzé
ověřovate|é
zápisua mandátovákomise_ náv|h.
ově,ovate|é
zápisu' Z' Tomanová'P' skaroupka
l],4andátová
komise: s Zouhar'K' zvejšková,H. ch|t]pová
- schválen 7mi h|asy
Návrhprogramubez dop|něné
['4andátová
kom]sekonstaiuje.
žeje přítomno
7 č|enú
zastupile|stva
a zo je tak usnášenischopné.
Program:
1l
Zah4eni
2I
vo|baoz, MK' schvá|eníprogramu
3/
Kontro|aúko|ů
l/
Rozpočtová
opatření
5/
směín|ce- účetnich
6/
lnventarizace
majetkuobce
7l
Pozemky
8/
Přípravaprojektů
na rok2012,Žádostio dotace
9/
Vítáníobčánkú
a občanské
zá|ežitosii
1ol
tnÍormace
z oÚ
11l
Diskuze'různé,
záVér
3l
Kontro|aúko|ú
předchozím
Že stanovené
úko|y
starcstkapřečet|a
seznamÚko|ůstanovených
Zo - by|okonstatováno'
bylyspIněny'
4/
Rozpočtováopatření
Zo projednalo
Rozpočtová
opatřeníč'6' 7. a 8'
lJsnesení
č.1
zo schva|ujeRozpočtová
opatření
č'6' 7 a 8' kterájsoupří|ohou
tohotozápisu'
PÍo:
7 h|asů
zdrže|se:
0
Proti:
0
5/
směrnice- jčetnictví
Zo by|oseznámenose směrnjcís/11/01_ |nventarizace'
s/11/02- Podrozvahováevidencea směrnicí
k odpisování
d|ouhodobého
majetkus/11l03

/

p č'563/1'
prodejpozemku
zo neodsouh|asio
ProtoŽe
náVrhkuonisÍn|ouVY'
vo
nýVstup
spešov
obc
zajišt,u]ící
p
zatiŽen
břenren
budepozernek č 458/1
p'
č
456/'1
na oozemek
7hasÚ
0
zdÍže|
se
0
Proti:
Prodej pozemku p' č' 439/1,1
prodeje délenéhopozenrku p č' 439/11 _ ten by| rozdějen geometrlckým
záměr
vyvěsi|a
o bec spešov
p,
Danernna ooz;mkv p' é' 43gj11.517m, a 439/13- 78m. (pozemkyV k, ú' spešov)'o pozemek 0
p'edá1a
Dř'por.inka
obc|
oya
7á.1éÍl
o|ooe'e
isslte p'oeut'u-á; p ||g PaVe|c.|Uo h Vyvése1éŤJ
p č'434(k ú'spešov)
Vstupuna sVů]pozemel^
spešóvč'p' 6' kteříŽádajzajštenL
oá man)ad xrejii,ct.,
obyvateÚm
zajišťuiící
p.
pozemek
439/13
břemeno'
č,
na
navrhL]jeme
uva|it
p'
Píoto
z pozemku č.439/13'
d;mu speŠ;Vč.p' 6 vstup na pozernekp, č'439/13po jeho prodejjp' ]ng.P'aVluchlUp^ovi
p' č' 439/13 (78m,) V k' ú spešov) |ng' Pavlu
Zo schva|ujeprodej pozeÍÍrku
Usnes;ní č.7:
pověřuje
staíostkupodpisem kupní sÍn|ouvyk toÍnuto
ch]Upovi' spešov 189 a
pozemku s tím'že kupujícíponese nák ady spojenés převoderntohotopozeÍnku
cenu
sm|ouvy'kteÚ bude obsahovatjednakprodejní
návrhkúpní
; dáLepředIoŽí
pozemku(1oo'. Kč/1m,)
a dále fakt' Že pozemekje zatiŽenbřemenem.ktere
donruč.p 6 Ve spešovédo
povo|u]eVsrupna pozemek p' č' 439/13obyvate|ům
p.
pozemky
č
434
a p č' 439/13 po ce|éŠiři
vzdá|enosti2 m od hran ce rneŽ]
posIedněcitovanéhopozemku'
Zdrže|se:
ProU:

/ ntasu

0
0

PovodíMořavy - J' Rosendorf
Vypořádánísp' J'
zaýáza1ak majelkovérnu
smlouvo|.]
ó' PMao7787|2oo1'2o5P1
se
obec spešov
pozemekp, e'
Vznik|ý
o nově
spešov33. Jedná se o částpozernkup' č,268/99(konkrétně
Rosendoj{em,
p
pozemKu
jmenovanému
část
proto
výše
nabídne
265/15Vkú,spešovoVýměře137m,)obec spešov
náhÍada
uspokojujicí
p
by|a
nabídnuta
rozdělentak aby Rosendorfov]
č'266/34ktený.bude
síněnyčásiipozemkup č 266|34za
Zo pověřujestarostkuobcepÍoiednáním
I.Jsnesení
č.8':
s p' J'
V k' Ú, Spešov)
p' č.265/15(Výměra
137m,'obapozemky
pozemek
podp
sem kupní
pověřujestarostkuobce
33' současné
ŘosendoriemspeŠov
spo]ené
s
pozemku'
Nák|ady
převodu
a provedeni
s p. Rosendorfern
srn|ouvy
ponese
obec
spešov,
převodem
v
katastru
p
dě enímpozemku č.266/34a s
ToÍnanová'
ŠkaÍoupka
SemotaÍrr
6 h|asů'Holomková'
P|o:
ZdrŽelsel
Proti:

1
0

ZouhaI
Zvejšková'
chIupoVá

Povodi Moravy - manžeIéstosovi
sÍn|ouvouč.PN/l28606/2ool.2o5lPiseobecspešovzaváza|akmajetkovérnuVypořádánísrnanŽe|
Štosovým
' ul' 9' kvě1na103.Rájec - Jestřebi Jedná seopozemek p, č'268/9V '-kú Spešovo celkové
a manže|stosovými|ozdělenna
vvměij2'8]8 m'. kteryby|po sepsanismLouvymezi Povodím|\/oravy
(132m'z-tentopozemekbyl
(168m1,
(688rn')
a
268/130
268/168
p;zemky 268i9 (1.836m;),265/19
jako V předchozim případě
pcdobně
provedena
by|a
prodán
Náhrada
by
JmK)'
sUs
násedn;
pozernkup č' 266|34'
z rozděJeného
pozemku p č'266/34(k. Ú'
Žo pověřujestarostkuobce projednánímsměny čáŠti
Usnesení č' 9;
(Všechnyv
k. ú'speŠov)a
pč
a268/168
Spešov)zapozeÍnky ó,268|9'265t19
současně
p.
kteÚ
nynivlastníJmK'
projednániÍÍr
pozemku
268/130,
č
dá|e

Podrozvahova
ll!i.-"
;"']ilill3"í3!3;.i'J
léJo
::ďÍg:"5.;il;,šfi"u.""l]
7 hlasŮ

Usneseníč'2

Prol
zdÉelse:
Proti:

0
0

obcizačnÍ
majetku
lnventarizace
majetkuobceprovedenou
komiseproinventuru
",
in\
s|oŽeni
schva|Uje
žo navrhuies následně
K31l.12.2011.
k 31 12'2011vesloŽeni;
majetkuobceprovedenou
pÍoinventuru
:ď:jiJ]rij"3'nu"nt"n,"čni'komisi

N'Semo.amová
D'svoboda'
'' s*"".uová'
BÍ:ffi:'.u.! |J,ll],lJÍ.'
7 hlasŮ
ZdŽe| se:
Proti:

Pro:

0

l.:*s..:*,l":tnl'iliTgfri*.t''1it;3:g
o,"."*
jÍj:ťJ;:ti'83'i1"'""u"'
ó:"-..::.l"J
ii"oioJ,'ě"in"r:d
'ze

na tyto pozemkyje uvaleno
zo rusi usnesenl(
ijsnesenl č.4:
7 hlasu
ZdÍžélse: 0
0
Píoti:

íliJli]iu
"I'iÁ"

PÍodgipozemkrjp. č..4.58/8.,..^^.'
6/
ň^7émku
o' c' 458/8('l98m? k' .l' Spešlv)
.po"oa"
ZU.l.spesov
P|ou.lrjř.řoiiě
1
1
schváIilo
'
1
9
'
01
dne
ze
3
é'
ino .áméíua s manŽely
Úsnesením
se
j".Řu
rušÍ
rozměrech
vjiných
Álnl"lt'' s".eniut.ouýT
|."."=
:^"-'"",l|"J"l?'.íl
poz(
i'iái"lii.ižiiě
píodel
by|dohodnut
š;meniukovými

.ů:""::ffi?:!.
Prol

11
č'3 zédne'19.01'
usnesení
zo ruší

t n'""0

,0u","",
Protir

o
0

.:3,T:"ij,3
ť;il::}
semenir,rkovip:"í:Íi,'.:i"TT!:"t"i',:*il-1.':.J]Í.,:'.l''.'s:#::i
ílan:ete
Vl.ú-spešov)'ZámerprooeFoo,,,upozemkůby|Vyvěšen'bezpllpom|neÁ'Z
v|zusneseniě' 6'
Štanov|sko

man"e|'m
6:
Usnesenič'
É:*liliif#[é:l":""'j.:l;&:.:iťJ9:'j.T:#j:in;uispešov)
uveoenecenLlkem
částprodánaza.niže
částiakaŽdá

::[il:-ňiil"
:á:lé-)llTi"

8'55o'**"i3:i?3::#:
KČ

před|oŽí
celKem
s prodejempozemku a současně
KUpujíciponese nák|adyspojené

pověřujesta|ostkuobcepodpisemkupnismlouvys rnanŽei Štoso\.ýmj
a
pozemkup, ó 266/34
převodempozemkuV kaiastru Nák|adyspojenés dě|ením
a s pievoden"poze'nkUpo1ese ooec spešo'
Ťomenová.
6 h]asŮ- Ho|omková Semoiam. ŠkaÍoupka.
zvejŠková.zouhar
zóÍže)se'
]
chlLrpová
0

/

Pozemek p' č' 98/1 _ p' Pokorný
10'11'11bez
By|Vyvěšen
záměr obce spešovna prodelpozemkup'č'98/1(Vyvěšeno
03 10,11.se]Ínuto
připomínek).o koupi tohoto pozemku p|ojevilzájem p' o|dřich Pokorný. bytem spešov 194' Jedná se o
pozemek Vk ú speŠov o Výměře 449 m'. pozemek sousedi se zahÍadou p' Pokoíného'k|eď jej
V současnédobě ispÉVule NavÍhu]emeprodat tento pozemek p Pokornémuza cenu stanovenoupro
^.^^A'

ňřc.l''hr'.lAl

Usneseníé.10:

Zo schva|ujeprode]pozemkup, ě' 98/](449m:' k ú
spešov)p, o dřjchov|Pokornému.
bytemspešov194za cenu100' Kď1 m'
převod
pred|oží
s tim'žejmenovaný
náVrhkupnÍ
sm]ouvy
a dá|eprovede
pozemkuna KN a ponesenák|adyspojenés převodem'lJhradaceny,
pozemkubudeprovedenasoučasně
kupnísmlouvyna oU spešov'
s podp]sem
zdže) se.

7 hlasu
0
0

Přonájempozemku- p. cihlář
zo dop|nj|o
a odsouh|asr|o
náVrhpřed|oŽené
obecnihopozernkup' Kaí|uc]hlářovi
smlouvyna pÍonájem
Záměrna píonájempozemkubyl VyvěšenV zákonné|hůtě
na Úřadnídesce
Usnesení
č.11:
Zo schva|ujepronájempozemkirp'č' 8 o Výměře 1383 m2 vk.Ú' spešova
pověřu]estarostkuobce podpisemsÍn]ouvy
o pronájmu s p Kar|emcih|ářeín.
bvtemsoeŠov36
zd|Že|se

řntasLl
0
0

8/ PÍoiektvna rok 20í2' žádosti o dotace
pro]ektú
staloslka inÍormova|a
Zo o přípravěnás|eduiících
a Žádosti
. Rozh|ednaspešov - dotace na Výs|avburozhlednybyla obc]schvá ena Výběrovo!komisí'do|ace
neni potvrŽenasZ|F' Rea|rzacece|éhoprojektu proběhnedo 30 06 12
- žádos1o dotaci by|apodáná na
. Technika pro |esníhospodáistvi (ma|otraktoí
vč přls|ušenstvi)
sZ|F. V případěschvá|enibuderee|izováno
07
12
do 30
lesnické
iechniky
usnesení
č.12:
Zo schva|ujepodánížádosti
o dotac]z PRV na pořízení
pro obec spešov (jednáse o ína|otrakloI
s přiVěsem' zařizenímpÍo
kosenitíáVYsbérhsti'Íadlc])
ZdrŽel se
Píoti]

7 hlasů
0
0

Dotace pťomaminky
slaíoslka jnfo.Ínova]a
Zo o získáni dotace pÍok|ubmam nek sluničkoVe výŠ5 950 . Kčz JmK
přiie|ido|acez rozpočtu
usnesenič.13
Zo schVa|uje
JmK pro k|ubmaminekSluničkoVe
speŠovéV rámci prÓgraÍnUPodpoÍarodinnépo|itikyna úÍovn]
obci pro rok 2011

ve výši5'95o.-Kča pověřujestarostkuobce podpisemsm|ouvy
7 hlasŮ
Pro:
Zdrže|se: 0
0
Proti:
/

Návrh akcí na íok 2012
-zoby|oseznámenospředpok|ademda|šíchakcíp|ánoVanýchprorok20
stavebnípovo|ení' připravit
- Ma|á strana- naváŽatna původní
., Jor."nc""i opravychodníků
žádosto dotacina JmK
řízení'
výběÍové
stÍánekobce - s uvedenímakiua|izace
novýchwebo\^ich
. oioiednatsfiÍmouGa|i|eozajiŠtění
-;;ffiů.;;j;i;;řyžiJ.--pÉorozitzo-pi""nouna'bidkuspředpok|ademlea|izacev1'o20'12
.

na obou
7náčeni
změnadopravn|ho
sDl pÍojednána
Vobci- po konzuhaci
značeni
dopíavni
Ác'
4U
z|s'
cca
plojekt
Č|nlt
budou
soL]čásnénák|adyna
h|ávnIch
kiižovatkách

zá|ežitosti
a občanské
9/Vítáníobčánkú
občánků
obce
1. vÍtání
po otevřeníobecníhodomubudézajišténo
m"Ž"osť'
na
s
dětí
|odičům
"bcev 1o:oohod' Pozvánkyna tuto akci budou rozes|ány
"h|ede. to """é
v sobotu 10.12'11
š*!ó"
'
Í
íam
" oo p,o.in"e20'lo do koncézaři 2011 a budeořipravens|avnostnoÍog
nJ,o'Ln,lct'
JubiIea- 5enioři
skupinyMDosT z B|anska'
akciV oD za účasti
zo navrh|ozajistitprosenjoryv obci 1Xdo rokakultL]rní
";ilóu jutiranto' (7o' 75, 8o' 85' 90 ''') předánydárkovébalíčkyDo koncetohoto
;ř i;j;';iiĚ'iiŇ
měsících
p|ánovanáakce proběhneV podzimních
j"stc p':'uo.oni'
.bů"obém.
;;k" ňj;;ilG;;á;""á
příštího
roku'
Odpady- SITA
- zajištění
odvozukomunálního
Ďl|A se síd|emV Boskovicích
Bv| ořed|oŽennavÍhsmlouvys Í|rmou
předložennáVrh
bude
TDo
a
nákladůna
ka|ku|ace
šái'já". Ď" iriétii1"'á""atíi žo uuo" před|ožena
obcl.,.
oko|nÍch
u
cen tétos|užby
ná úud' ao.ouni popelnices porovnáním
""iv
2d schvaluiesmlouvus firmouSITA Boskovicena rok2012 svoza likvidace
utiu"ri e. tl,
odpadua pověřujestarostkuobcépodpisemtétosm|ouvy
komuná|ního
7 h|asú
Pro:
.
0
zdÍže|
6e:
0
Proti:
přezkumhospodařoníobce spešov
Dílčí
obcespešov'
přezkoumání
hospodaření
se 'ápisem z dí|čího
žó úýto
obce spešovza Ío1(
přezkoumánÍ
hospodaření
""'nam"nó
z
dÍ|čího
se zápisem
Zó souh|así
usiěsení č. ts:
zápisu
opaiření-viz přÍloha
2011vč'přijatýchnápravných
7 h|asÚ
Pro:
0
zdrže|se]
0
Proti:
závěÍ
různé.
Diskuzg..
ííl
.-Ť-sa.**"
|ampionového
svaŽu ženspešova sDH spešovza zajištění
pooeto*|a především
svátku
státního
průvodu
k přÍ|ežitosti
místnosliv oD dne 16''11'11'Zo
o otevřenídětskéhohřištěa spo|kové
. štarostkainformova|a
mámineks|uníčko
s klub'em
z tétoakce.kteráse kona|ave spo|upÍáci
ňvivpi"o""J"nv ion"g|."fie
siromuve spešovědne 27' 11' 11 V 18:00
vánočního
s pnpravourozsvícení
.- zo bv|oinformovano
u
ozvučeni
pi
vystoupeni chlupováa K Me|uzinová'
ku|tJ-ní
iuii"ii'p''cntup'
iJ.a.,.:-.
přenos.
na
bezpíob|émo\^i
dbát
nutno
"""ěiÉ"' 'áli.'iP' ska;oupkaa N''|'
[4ikuÉšek
cnňo
spojenás \^istavkou'
předvánoČni
dí|nicka
budeV oD pÍobíhat
óa r+'oo,r'od'
óJpor"Jn""i,o.u
a
7:00hod'
v
12'1211
one
prosincové
zo
zasedáni
. By|stanoventerminpío
p|ánu
obcé
krizového
. V plosincibudedořešenaaktua|izacé
obce spešov. budev pros|nc|
Zpravodaj
. Přípravana poslední
(teÍmín
15'1'l-11)
na provoz koupaliště
VyúčtovánÍdotace
. Byt před|oženo

ť

Pro knihovnuby|zhotovennovýregál
ílúikuláš
V neděIidne 04'12.11 proběhnetÍadičn
zařízeni
v exlerierecha zlepšitpřenosové
u
o'uueeni
zkvatitnit
zo doporučuje
"-xct.p|ialaných
akce.
Uvedené
na výŠé
starostkaobceve 20'15hod'a pozva|avšechnyzastupite|e
Zasedánízo ukončila
.
.
.

/t'-r^'/
/
M g r . , l v a nHao l o m k o v á
siarostKa

osic spešov
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