ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č. 2/2014 ZE DNE 25.4.2014
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomní členové zastupitelstva:
Brynych
Omluveni:
Neomluveni:

PROGRAM:

25.4.2014 18.00 hod.
obecní úřad Nevratice
Jaroslav Novotný st., ing. Jitka Koubková, Monika
Brynychová, Jaroslav Novotný ml., Luboš Trnka, Libor
Helena Jelenová

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
3) Schválení programu zasedání
4) Rozpočtové opatření č. 2/2014
5) Územní plán obce Nevratice
6) Různé
a) prodej pozemku – náhon Javorka
b) napouštění rybníka - projekt
c) výměna oken na budově obecního úřadu – veřejná
zakázka
d) úprava hranic obecního pozemku
7) Diskuse
8) Závěr

Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Jaroslavem
Novotným. Ověřovateli zápisu byli stanoveni Jaroslav Novotný ml. a Luboš Trnka. Zapisovatelkou
ing. Jitka Koubková.

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

Ad 3) Schválení programu zasedání
Starosta obce navrhuje do programu zařadit případný prodej obecního pozemku, řešení napouštění
rybníka, vyhodnocení veřejné zakázky na výměnu oken na budově obecního úřadu a úpravu hranic
obecního pozemku. Starosta obce tedy navrhuje schválit následující program zasedání
zastupitelstva:
Návrh usnesení č.1
Návrh programu zní:
Rozpočtové opatření č. 2/2014
Územní plán obce Nevratice
Prodej pozemku – náhon Javorka
Napouštění rybníka - projekt
Výměna oken na budově obecního úřadu – veřejná zakázka
Úprava hranic obecního pozemku
Různé
Diskuse
Závěr

~1~

Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.1 bylo schváleno.

Ad 4) Rozpočtové opatření č. 2/2014
Účetní obce paní Šikýřová předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2014, které
je nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č. 2). Součástí rozpočtového opatření je zejména
začlenění výdaje na projektovou dokumentaci k napouštění rybníka do rozpočtu, výměnu oken na
budově obecního úřadu a opravu místních komunikací.
Návrh usnesení č.2: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 / 2014.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Ad 5) Územní plán
Návrh usnesení č. 3: zastupitelstvu obce Nevratice je předložen návrh na vydání územního plánu
s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo bere na vědomí návrh územního plánu Nevratice, který byl
upraven v souladu se zákonem 183/2006 Sb., v platném znění a neshledalo žádný rozpor.
Zastupitelstvo souhlasí s vyhodnocením výsledku projednání Územního plánu Nevratice
zpracovaným pořizovatelem v předkládací zprávě a v odůvodnění územního plánu.
Zastupitelstvo obce Nevratice vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 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 ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona
Územní plán Nevratice.
Veřejná vyhláška je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.3 bylo schváleno.

Ad 6) Různé
a) prodej pozemku
Zastupitelstvo obdrželo žádost o odkup pozemku č. KN 564/1 o výměře 637 m2 kú Nevratice ve
vlastnictví obce.
Návrh usnesení č. 4: zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku, který je
nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0
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Usnesení č.4 bylo schváleno.
b) napouštění rybníka
Byla objednána projektová dokumentace k obnovení původního napouštění rybníka u společnosti
GEOVAP.
c) výměna oken na budově obecního úřadu – veřejná zakázka
Byly osloveny tři firmy, aby předložily nabídky na výměnu oken na budově obecního úřadu v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu. Všechny firmy splnily podmínky zadávací dokumentace.
Kritériem byla nejnižší nabídková cena.
Na základě vyhodnocení předložených nabídek a rozhodnutí hodnotící komise veřejnou zakázku
malého rozsahu na výměnu oken na budově obecního úřadu Nevratice vyhrála firma PROPLAST
K s.r.o., Nové Město nad Metují.
Návrh usnesení č. 5: zastupitelstvo schvaluje průběh výběrového řízení a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky malého rozsahu firmou PROPLAST K s.r.o.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.5 bylo schváleno.
d) úprava hranic obecního pozemku
Návrh usnesení č. 6: zastupitelstvo schvaluje úpravu hranic obecního pozemku č. KN 538/1 kú
Nevratice podle vytyčovacího náčrtu č. 105-17/2014 ze dne 18.4.2014 od firmy Geoprojekt s.r.o.
(příloha č.5).
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.6 bylo schváleno.

Ad 7) Diskuze
Žádné podněty k diskuzi.

Ad 8) Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.00 hod.
V Nevraticích dne 29.4.2014.
Zapsala: ing. Jitka Koubková
Ověřovatelé zápisu:

Luboš Trnka
Jaroslav Novotný ml.
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