ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č. 4/2016 KONANÉHO DNE 10.6.2016
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomní členové zastupitelstva:
Omluveni:

PROGRAM:

10.6.2016 18.00 hod.
obecní úřad Nevratice
Ing. Jitka Koubková, Lukáš Buben, Patrik Petráček,
Jaroslav Novotný, Monika Brynychová, Alice Prchlíková
Ing. Jan Zápotocký
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
3) Schválení programu
4) Uzavření smlouvy o dílo – oprava místních komunikací
5) Rozpočtové opatření č. 3/2016
6) Účetní závěrka obce Nevratice za rok 2015
7) Závěrečný účet obce Nevratice za rok 2015
8) Výběrové řízení – oprava chodníku
9) Různé
a) nájemní smlouva se Státním pozemkovým úřadem
b) zápis kontrolního výboru
10) Diskuse
11) Závěr

Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce ing.
Koubkovou. Ověřovateli zápisu byli stanoveni Jaroslav Novotný a Alice Prchlíková.
Zapisovatelkou ing. Jitka Koubková.

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

Ad 3) Schválení programu zasedání
Starostka obce navrhuje v souladu s vyvěšenou pozvánkou program zasedání zastupitelstva
Návrh usnesení č.1
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
Uzavření smlouvy o dílo – oprava místních komunikací
Rozpočtové opatření č. 3/2016
Účetní závěrka obce Nevratice za rok 2015
Závěrečný účet obce Nevratice za rok 2015
Výběrové řízení – oprava chodníku
Různé
Diskuse
Závěr
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.1 bylo schváleno.
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Ad 4) Uzavření smlouvy o dílo – oprava místních komunikací
Byly osloveny tři firmy, aby předložily nabídky na opravu tří místních komunikací v obci Nevratice
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů. Všechny firmy splnily podmínky výzvy. Kritériem byla nejnižší
nabídková cena bez DPH.
Na základě vyhodnocení předložených nabídek a rozhodnutí hodnotící komise veřejnou zakázku
malého rozsahu na opravu místních komunikací vyhrála firma IZOTRADE s.r.o.
Na akci byla podána žádost o dotaci na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, která byla
schválena.
Smlouva o dílo je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Návrh usnesení č.2:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou IZOTRADE s.r.o. na opravu místních
komunikací v obci Nevratice.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Ad 5) Rozpočtové opatření č. 3/2016
Účetní obce paní Šikýřová předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2016, které
je nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č. 3).
Návrh usnesení č.3: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 / 2016.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.3 bylo schváleno.

Ad 6) Účetní závěrka obce Nevratice za rok 2015
Návrh usnesení č.4: zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Nevratice za rok 2015:
ve výši nákladů
4.342.363,99 Kč
ve výši výnosů
5.303.315,87 Kč
ve výši hospodářského výsledku za rok 2015
960.951,88 Kč.
Hospodářský výsledek bude v nejbližším účetním období přeúčtován na účet 432 – Výsledek
hospodaření předchozích účetních období.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.4 bylo schváleno.
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Ad 7) Závěrečný účet obce Nevratice za rok 2015
Zastupitelstvo bylo informováno o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Účetní
obce předložila zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet za rok 2015 (příloha č. 4).
Návrh usnesení č.5: zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nevratice za rok 2015
s výhradou.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.5 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.6: zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje opatření k nápravě zjištěné chyby při
přezkoumání hospodaření obce Nevratice za rok 2015 (viz. příloha č. 5)
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.6 bylo schváleno.

Ad 8) Výběrové řízení – oprava chodníku
Zastupitelstvo bere na vědomí, že starostka obce zahájí výběrové řízení na akci „Obec Nevratice –
oprava chodníku“. Důvodem je, že Státní fond dopravní infrastruktury nepodpoří část „Zřízení
chodníku“, protože je v projektové dokumentaci chodník navržen o šířce 1,25 m a ne v minimální
šířce 1,5 m. Původní výběrové řízení na opravu a zřízení chodníku bylo tedy zrušeno.
Osloveny budou následující společnosti

IZOTRADE s.r.o.

Ing. Gorazd Šváb

Lonský Luboš
Návrh usnesení č.7: zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem vybraným hodnotící komisí na akci „Obec Nevratice – oprava chodníku“ (viz. příloha č. 6)
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.7 bylo schváleno.

Ad 9) Různé
a)nájemní smlouva se Státním pozemkovým úřadem
Starostka informovala zastupitelstvo, že bude uzavřena nájemní smlouva se Státním pozemkovým
úřadem na část parcely č. KN 746 ohledně akce „Obnova vzdouvacího a odběrného objektu do
obecního rybníka“ (příloha č. 7).
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b)zápis kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru předložil zastupitelstvu Zápis z jednání kontrolního výboru obce
Nevratice konaného dne 5.6.2016.
Kontrolní výbor nezjistil žádné závady při kontrole plnění usnesení obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru obce Nevratice ze dne 5.6.2016.

Ad 10) Diskuze
Žádné podněty k diskuzi.

Ad 11) Závěr
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončila v 19.00 hod.
V Nevraticích dne 10.6.2016.
Zapsala: ing. Jitka Koubková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Novotný
Alice Prchlíková

Starostka: Ing. Jitka Koubková

~4~

