ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomní členové zastupitelstva:
Omluveni:
Hosté:

PROGRAM:

2.12.2016 18.30 hod.
obecní úřad Nevratice
Ing. Jitka Koubková, Lukáš Buben, Jaroslav Novotný, Monika
Brynychová, Alice Prchlíková, Ing. Jan Zápotocký
Patrik Petráček
Veronika Šikýřová
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
3) Schválení programu
4) Rozpočtový výhled obce na roky 2017, 2018 a 2019
5) Rozpočet obce na rok 2017
6) Rozpočtové opatření č. 6/2016
7) Schvalování rozpočtových opatření
8) Směrnice o zadávání veřejných zakázek
9) Plán inventur
10) Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu
11) Kalkulace ceny stočného na rok 2017
12) Žádost o dotaci 2017 – zřízení chodníku
13) Pronájem nebytových prostor
14) Pronájem rybníka
15) Vyřazení majetku
16) Pohledávky za místní poplatky
17) Různé
a) svoz použitého oleje
b) právní ochrana obce
c) bezúplatný převod pozemků
d) prodej pozemku
e) místo pro sběr rostlinných zbytků
18) Diskuse
19) Závěr

Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice bylo zahájeno v 18.30 hodin starostkou obce ing.
Koubkovou. Ověřovateli zápisu byli stanoveni Jaroslav Novotný a Lukáš Buben. 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
doplněný o další body, které v době vyvěšení pozvánky nebyly známy.
Návrh usnesení č.1
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
Rozpočtový výhled obce na roky 2017, 2018 a 2019
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 6/2016
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Schvalování rozpočtových opatření
Směrnice o zadávání veřejných zakázek
Plán inventur
Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu
Kalkulace ceny stočného na rok 2017
Žádost o dotaci 2017 – zřízení chodníku
Pronájem nebytových prostor – záměr č. 3
Pronájem rybníka
Vyřazení majetku
Pohledávky za místní poplatky
Různé: a) svoz použitého oleje
b) právní ochrana obce
c) bezúplatný převod pozemků
d) prodej pozemku
e) místo pro sběr rostlinných zbytků
Diskuse
Závěr
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.1 bylo schváleno.

Ad 4) Rozpočtový výhled obce na roky 2017, 2018 a 2019
Zastupitelstvo stanovuje rozpočtový výhled na roky 2017, 2018 a 2019, který je uveden jako příloha
č.2 tohoto zápisu.
Rok 2017

příjmy
výdaje
přebytek hosp.

2.104.000,- Kč
2.083.820,- Kč
20.180,- Kč

Rok 2018

příjmy
výdaje
přebytek hosp.

2.117.800,- Kč
1.808.200,- Kč
309.600,- Kč

Rok 2019

příjmy
výdaje
přebytek hosp.

2.130.300,- Kč
1.186.700,- Kč
943.600,- Kč

Ad 5) Rozpočet obce na rok 2017
Účetní obce paní Šikýřová předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočet na rok 2017, který byl
vyvěšen na úřední desce po zákonem stanovenou dobu. Návrh rozpočtu na rok 2017 je přílohou č. 3
tohoto zápisu.
Návrh usnesení č.2:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2017 v členění na paragrafy v následující výši.
Rozpočtové příjmy 2.104.100,- Kč
Rozpočtové výdaje 2.101.290,- Kč
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Schválený rozpočet je přebytkový. O přebytek schváleného rozpočtu na rok 2017 ve výši 2.810,Kč budou navýšeny finanční prostředky z minulých let.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Ad 6) Rozpočtové opatření č. 6/2016
Starostka obce informovala zastupitelstvo, že byla provedena změna rozpisu rozpočtu č. 1 v měsíci
říjnu a změna rozpisu rozpočtu č. 2 v listopadu. (příloha č. 4)
Účetní obce paní Šikýřová předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 6 / 2016, které
je nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č. 5).
Návrh usnesení č.3: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 / 2016.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.3 bylo schváleno.

Ad 7) Schvalování rozpočtových opatření
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu:
do výše 50.000,- Kč na straně příjmů a do výše 50.000,- na straně výdajů, jsou-li vyvolána
organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce
(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů na straně
příjmů a výdajů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

5
1
0

Usnesení č.4 bylo schváleno.
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Ad 8) Směrnice o zadávání veřejných zakázek
Návrh usnesení č.5: zastupitelstvo schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek č. 37 viz.
příloha č. 6.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

4
2
0

Usnesení č.5 bylo schváleno.

Ad 9) Plán inventur
Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo schvaluje plán inventur k 31.12.2016 (příloha č. 7).
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.6 bylo schváleno.

Ad 10) Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu
Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nevratice č. 1/2016 o nočním klidu (viz.
příloha č. 8).
Uvedená vyhláška bude po zákonnou dobu zveřejněna na úřední desce.
Výsledek hlasování: pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení č.7 bylo schváleno.

Ad 11) Kalkulace ceny stočného na rok 2017
Návrh usnesení č.8:
Zastupitelstvo schvaluje kalkulaci ceny stočného na rok 2017 dle výpočtu v příloze č. 9.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.8 bylo schváleno.
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Ad 12) Žádost o dotaci 2017 – zřízení chodníku
Návrh usnesení č.9:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva dopravy
ČR administrovaný Státním fondem dopravní infrastruktury. Jedná se o zřízení chodníku na p.č. KN
523/1 a PK 518/1 kú Nevratice. Dotace činí max. 85% způsobilých výdajů.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.9 bylo schváleno.

Ad 13) Pronájem nebytových prostor
Starostka obce informuje zastupitelstvo, že na základě vyvěšeného záměru č. 2/2016 o pronájmu
nebytových prostor k provozování pivnice neobdržela žádnou žádost o pronájem.
Návrh usnesení č.10:
Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení nového záměru pronájmu obecní pivnice a nájemné stanovuje na
1,- Kč za měsíc. Záměr je přílohou č. 10 zápisu.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.10 bylo schváleno.

Ad 14) Pronájem rybníka
Starostka obce informuje zastupitelstvo, že na základě vyvěšeného záměru č. 1/2016 o pronájmu
rybníka obdržela žádost na pronájem rybníka od Rybářského svazu, místní organizace Ostroměř.
Návrh usnesení č.11:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Rybářským svazem Ostroměř, a to od
1.1.2017 do 31.12.2021. Nájem stanovuje ve výši 1.000,- Kč za rok.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.11 bylo schváleno.

Ad 15) Vyřazení majetku
Účetní obce předložila zastupitelstvu seznam vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku
z důvodu likvidace a nefunkčnosti.
Zastupitelstvo bere na vědomí likvidaci a vyřazení majetku z účetní evidence dle předloženého
seznamu v příloze č. 11.
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Ad 16) Pohledávky za místní poplatky
Účetní obce předložila zastupitelstvu seznam dlužníků pohledávek z poplatků za sběr a svoz
komunálního odpadu za rok 2016 a poplatku za psa za rok 2016
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení pohledávky za poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu
za pana Josefa Vitvara, Nevratice čp. 16 za rok 2016 z důvodu úmrtí dlužníka.
Dalším dlužníkům bude zaslána další upomínka na výši pohledávky bez navýšení.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.12 bylo schváleno.

Ad 17) Různé
a) svoz použitého oleje
Starostka obce informovala zastupitelstvo o možnosti uzavření smlouvy o poskytnutí služby na
bezplatný sběr použitého jedlého oleje.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služby – bezplatný sběr použitého
jedlého oleje.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

0
6
0

Usnesení č.13 bylo schváleno.
b) právní ochrana obce
Starostka obce informovala zastupitelstvo o možnosti uzavření smlouvy na pojištění právní ochrany
obce se společností D.A.S. Zastupitelstvo zatím o tomto bodu nerozhodlo.
c) bezúplatný převod pozemků
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo Obce Nevratice schválilo
Královéhradeckým krajem a Obcí Nevratice

vzájemný
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bezúplatný

převod

pozemků

mezi

1.

Královéhradecký kraj (dárce) převede z LV 146 do vlastnictví Obce Nevratice
(obdarovaný):

dle geometrického plánu č. 116-180/2016 ze dne 21.11.2016 v k.ú. a obci Nevratice
 p.p.č. 521/4 o výměře 380 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z pozemkové parcely č. 521/1


p.p.č. 521/5 o výměře 320 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z pozemkové parcely č. 521/1

 p.p.č. 523/3 o výměře 187 m2, ostatní plocha – jiná plocha
vznikla z pozemkové parcely č. 523/1
 p.p.č. 523/4 o výměře 1401 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z pozemkové parcely č. 523/1
 p.p.č. 523/5 o výměře 1152 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z pozemkové parcely č. 523/1
 p.p.č. 695/2 o výměře 28 m2, ostatní plocha – jiná plocha
vznikla z pozemkové parcely č. 695
 p.p.č. 695/3 o výměře 37 m2, ostatní plocha – jiná plocha
vznikla z pozemkové parcely č. 695

Zastupitelstvo dále schvaluje níže uvedené znění:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se
zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný
může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.“
2.

Obec Nevratice (dárce) převede z LV 10001 do vlastnictví Královéhradeckého kraje
(obdarovaný):

dle geometrického plánu č. 116-180/2016 ze dne 21.11.2016 v k.ú. a obci Nevratice
 p.p.č. 521/6 o výměře 12 m2, ostatní plocha – silnice
vznikla z pozemkové parcely č. 521/2
Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Jičín.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.14 bylo schváleno.
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d) prodej pozemku
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce přípravou prodeje pozemku č.KN 728 kú Nevratice.
e) místo pro sběr rostlinných zbytků
Pan Zápotocký předložil zastupitelstvu své vyhodnocení zakázky na vybudování místa pro sběr
rostlinných zbytků. Zastupitelstvo se tímto vyhodnocením bude zabývat po jeho prostudování.

Ad 18) Diskuze
Žádné podněty k diskuzi.

Ad 19) Závěr
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončila ve 21.15 hod.
V Nevraticích dne 6.12.2016.
Zapsala: ing. Jitka Koubková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Novotný
Lukáš Buben

Starostka: Ing. Jitka Koubková
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