ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č. 3/2013 ZE DNE 21.6.2013
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomní členové zastupitelstva:

Omluveni:

PROGRAM:

21.6.2013 17.00 hod.
obecní úřad Nevratice
Jaroslav Novotný st., ing. Jitka Koubková, Monika
Brynychová, Luboš Trnka, Jaroslav Novotný ml., Libor
Brynych
Helena Jelenová
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
3) Schválení programu zasedání
4) Rozpočtové opatření č. 3/2013
5) Dodatek č. 6 smlouvy o dotaci na územní plán
6) Závěrečný účet obce za rok 2012
7) Různé
a) záměr pronájmu obecní pivnice
b) hráz na řece Lužance
8) Diskuse
9) Závěr

Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice bylo zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Jaroslavem
Novotným. Ověřovateli zápisu byli stanoveni Jaroslav Novotný ml. a Libor Brynych.
Zapisovatelkou ing. Jitka Koubková.

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

Ad 3) Schválení programu zasedání
Starosta obce na základě obdržené výpovědi z nájmu obecní pivnice navrhuje do programu zařadit
projednání záměru nového pronájmu. Dále na žádost občanů se zařazují další body jednání.
Návrh usnesení č.1
Návrh programu zní:
Rozpočtové opatření č. 3/2013
Dodatek č. 6 smlouvy o dotaci na územní plán
Závěrečný účet obce za rok 2012
Záměr pronájmu obecní pivnice
Hráz na řece Lužance
Diskuse
Závěr
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:
Usnesení č.1 bylo schváleno.

6
0
0
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Ad 4) Rozpočtové opatření č. 3/2013
Účetní obce paní Šikýřová předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2013, které
je nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č. 2).
Návrh usnesení č.2: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 / 2013.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Ad 5) Dodatek č. 6 smlouvy o dotaci na územní plán
Návrh usnesení č. 3: zastupitelstvo obce schvaluje podpis dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí
dotace na územní plán obce Nevratice, kterým se prodlužuje termín dokončení a vyúčtování akce na
31.12.2013.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.3 bylo schváleno.

Ad 6) Závěrečný účet obce Nevratice za rok 2012
Zastupitelstvo bylo informováno o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. Účetní
obce předložila zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet za rok 2012.
Návrh usnesení č.4: zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Nevratice za rok 2012 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 s vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.4 bylo schváleno.

Ad 7) Různé
a) Záměr pronájmu obecní pivnice
Obec obdržela výpověď z pronájmu obecní pivnice k 31.8.2013.
Návrh usnesení č. 5: zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru pronájmu obecní pivnice.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.5 bylo schváleno.
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b) Hráz na Lužance
Zastupitelstvo obce obdrželo žádost obyvatel obce Nevratice o odstranění hráze na řece Lužance.
Výstavba nové hráze a odstranění stávající je součástí Komplexních pozemkových úprav v kú
Nevratice, které v současné době probíhají. Vzhledem k tomu, že realizace této akce je v období
několika let, bylo domluveno, že se bude hledat náhradní provizorní řešení ke zlepšení stávajícího
stavu, kdy dochází k zatopení sousedních zahrad i při malém zvýšení hladiny řeky Lužanky a
dochází k neustálému vymýlání břehu. Byla domluvena prohlídka místa zástupcem obce i občanů
zde bydlících na neděli 23.6.2013. Dále vyzveme Povodí Labe, státní podnik, aby se k danému
problému vyjádřilo.
Dne 8.7.2013 bude projednáno navržené řešení s pracovníky Státního pozemkového úřadu,
provádějících Komplexní pozemkové úpravy. O dalším postupu budou občané informováni.

Ad 8) Diskuze
Žádné podněty k diskuzi.

Ad 9) Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.15 hod.

V Nevraticích dne 22.06.2013.
Zapsala: ing. Jitka Koubková
Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Novotný ml.

Libor Brynych
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