ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č. 3/2011 ZE DNE 27.6.2011
Datum a čas konání:
27.6.2011 19.00 hod.
Místo konání:
obecní úřad Nevratice
Přítomní členové zastupitelstva:
Jaroslav Novotný st., ing. Jitka Koubková, Luboš Trnka,
Monika Brynychová, Jaroslav Novotný ml., Helena Jelenová, Libor Brynych

PROGRAM:

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
3) Schválení programu zasedání
4) Dodatek smlouvy na pořízení územního plánu
5) Územní plán
6) Rozpočet na rok 2011
7) Rozpočtové opatření č. 1 / 2011
8) Příspěvek TJ Sokolu Chomutice
9) Různé
10) Diskuse
11) Závěr

Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Jaroslavem
Novotným. Ověřovateli zápisu byli stanoveni Monika Brynychová a Helena Jelenová.
Zapisovatelkou ing. Jitka Koubková.

Ad 2) Kontrola usnesení z předešlého zastupitelstva
Všechna usnesení byla splněna.

Ad 3) Schválení programu zasedání
Návrh usnesení č.1
Starosta obce navrhuje zachovat program zasedání, tak jak byl uveden na pozvánce.
Dodatek smlouvy na pořízení územního plánu
Územní plán
Rozpočet na rok 2011
Rozpočtové opatření č. 1 / 2011
Příspěvek TJ Sokolu Chomutice
Různé
Diskuse
Závěr
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.1 bylo schváleno.
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Ad 4) Dodatek smlouvy na pořízení územního plánu
Návrh usnesení č.2: zastupitelstvo schvaluje podpis dodatku ke smlouvě o dílo na zpracování
územního plánu se společností SURPMO, a.s., ve kterém dochází zejména ke změně výše DPH
z 19% na 20% a změně kontaktů.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Ad 5) Územní plán
Zastupitelstvo oznamuje, že se obnovilo jednání o pořízení územního plánu obce. V současné době
je zpracována první fáze (plány a rozbory). Stavební úřad v Hořicích zpracovává návrh zadání,
které bude vyvěšeno na úřední desce. Občané budou dále průběžně informováni o vývoji tvorby
územního plánu s možností podání připomínek.

Ad 6) Rozpočet na rok 2011
Veronika Koubková předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočet na rok 2011, který byl vyvěšen
na úřední desce po dobu 15 dnů. Tento rozpočet byl schválen na zasedání dne 30.5.2011 ve výši
rozpočtové příjmy 1.341.254,- Kč a rozpočtové výdaje 1.317.459,- Kč. Při zadávání do účetního
systému bylo zjištěno, že rozpočtové příjmy a výdaje nemohou být schváleny na Kč ale na desítky
Kč. Muselo tedy dojít k drobné úpravě ve výši rozpočtu.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2011 po úpravách v následující výši.
Rozpočtové příjmy 1.341.320,- Kč
Rozpočtové výdaje 1.317.460,- Kč
Schválený rozpočet je přebytkový. O přebytek z hospodaření ve výši 23.860,- Kč budou navýšeny
finanční prostředky z minulých let.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.3 bylo schváleno.
Rozpočet na rok 2011 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Ad 7) Rozpočtové opatření č. 1/2011
Návrh usnesení č.5
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1 / 2011, které je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.5 bylo schváleno.
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Ad 8) Příspěvek TJ Sokolu Chomutice
TJ Sokol Chomutice požádal naši obec o příspěvek na svou činnost. V současné době je evidováno
14 aktivních členů obce Nevratice.
Návrh usnesení č.6
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na provoz TJ Sokolu Chomutice ve výši 400,- Kč na jednoho
aktivního člena z obce Nevratice, celkový příspěvek tedy činí 5.600,- Kč. Příspěvek bude poskytnut
na základě písemné smlouvy o příspěvku a použití příspěvku bude doloženo doklady.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.6 bylo schváleno.

Ad 9) Různé
a) odměna pana Válka – bývalého starosty
Pan Válek požádal starostu obce pana Novotného o vyplacení odměny za pomocnou práci při
provádění izolace obecního bytu v roce 2009.
Návrh usnesení č.7
Vzhledem k tomu, že pan Válek nepředložil potřebné doklady pro uznání nároku na odměnu,
odsouhlasené v té době zvoleným zastupitelstvem obce, zastupitelstvo rozhodlo, že odměna panu
Válkovi vyplacena nebude.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
1

Usnesení č.7 bylo schváleno.

Ad 10) Diskuze
Žádné podněty k diskuzi.

Ad 11) Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.45 hod.

V Nevraticích dne 29.6.2011.
Zapsala: ing. Jitka Koubková
Ověřovatelé zápisu: Monika Brynychová

Helena Jelenová
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