ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č.1/2017 KONANÉHO DNE 27.1.2017
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomní členové zastupitelstva:
Omluveni:
Hosté:

PROGRAM:

27.1.2017 17.00 hod.
obecní úřad Nevratice
Ing. Jitka Koubková, Lukáš Buben, Jaroslav Novotný, Monika
Brynychová, Patrik Petráček Alice Prchlíková, Vratislav Válek
Veronika Šikýřová
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
3) Schválení programu
4) Školský obvod obce
5) Smlouva o nahlížení do Sbírky zákonů
6) Prodej pozemku náhon - záměr
7) Obecní pivnice - pronájem
8) Odměny zastupitelů
9) Rozpočtové opatření č. 1/2017
10) Různé
a) kontrola finančního výboru
11) Diskuse
12) Závěr

Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice bylo zahájeno v 17.00 hodin starostkou obce ing.
Koubkovou. Ověřovateli zápisu byli stanoveni Patrik Petráček a Monika Brynychová.
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:
Školský obvod obce
Smlouva o nahlížení do Sbírky zákonů
Prodej pozemku náhon- záměr
Obecní pivnice – pronájem
Odměny zastupitelů
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Různé
Diskuse
Závěr
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.1 bylo schváleno.
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Ad 4) Školský obvod obce
S novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), vznikla obcím povinnost:
·
stanovit školské obvody mateřských škol (dále jen MŠ)
Obce, které nezřizují MŠ, mají ze zákona povinnost zajistit předškolní vzdělávání v MŠ zřizované
jinou obcí nebo svazkem obcí. Tuto povinnost lze naplnit schválením dohody mezi obcemi a
vydáním obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody MŠ.
V případě takto uzavřené dohody je pak obci, která nezřizuje MŠ, garantováno přednostní přijetí
dětí do MŠ v nově vytvořeném školském obvodu.
Podle § 178 odst. 2 školského zákona na území obce, části obce nebo na území více obcí se
vymezují školské obvody spádové školy takto:
- je-li na území svazku obcí jedna škola nebo více škol zřízených svazkem obcí nebo dojdeli k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více škol
zřizovaných některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou
vyhláškou příslušnou část školského obvodu.
Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že je-li podle písmena b) a c) § 178 odst. 2 školského
zákona nezbytné vymezit školské obvody spádových škol, učiní tak obec na základě § 10 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého
ukládá obec povinnosti v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou.
Návrh usnesení č.2:
zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní a mateřská škola Chomutice, Okres Jičín,
Chomutice 164, jejímž zřizovatelem je obec Chomutice (příloha č. 2).
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Ad 5) Smlouva o nahlížení do Sbírky zákonů
Obec Nevratice má s obcí Chomutice uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, kdy obec Chomutice
poskytuje za úplatu službu nahlížení do stejnopisu Sbírky zákonů ČR. Vzhledem k tomu, že tato
služba nebyla občany doposud využita, navrhuje starostka obce vypovědět tuto smlouvu a případné
požadavky občanů na náhled do stejnopisu Sbírky zákonů ČR řešit způsobem požadavku žadatele
práva a možnostem obce (např: nahlížení způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněného
stejnopisu Sbírky zákonů ČR na stránkách Ministerstva vnitra, objednávka konkrétního výtisku,
výpůjčka, atd.).
Návrh usnesení č.3
Zastupitelstvo schvaluje ukončení Smlouvy o nahlížení do Sbírky zákonů s obcí Chomutice, a to
v co nejkratším termínu.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.3 bylo schváleno.
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Ad 6) Prodej pozemku náhon - záměr
Zastupitelstvo obdrželo žádost o odkup pozemku č. KN 728 o výměře 164 m2 kú Nevratice ve
vlastnictví obce.
Návrh usnesení č.4:
zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku č. KN 728 o výměře 164 m2, který je
nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.4 bylo schváleno.

Ad 7) Obecní pivnice - pronájem
Starostka obce informovala zastupitelstvo, že na základě vyvěšeného záměru č. 3/2016 o pronájmu
nebytových prostor k provozování pivnice neobdržela žádnou žádost o pronájem.
Návrh usnesení č.5:
zastupitelstvo schvaluje vyvěšení nového záměru pronájmu obecní pivnice a nájemné stanovuje na
1,- Kč za měsíc. Záměr je přílohou č. 4 zápisu
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.5 bylo schváleno.

Ad 8) Odměny zastupitelů
Dne 28.11.2016 bylo vydáno Nařízení vlády č.414/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstev, a to s účinností od 1.1.2017. Novela zvyšuje
maximální částky, které lze poskytnout neuvolněným zastupitelům územních samosprávných celků
i s ohledem na inflaci jako každý rok. Vzhledem k tomu, že se odměny zastupitelů v obci Nevratice
několik let zpětně celkově neupravovali, rozhodlo zastupitelstvo o následujícím navýšení odměn.
Návrh usnesení č.6:
zastupitelstvo obce Nevratice stanovuje odměny členům zastupitelstva v následující výši:
Ing. Jitka Koubková jako starostka
10.000,- Kč
Lukáš Buben jako místostarosta
7.000,- Kč
Patrik Petráček jako zastupitel a předseda finančního výboru
1.200,- Kč
Jaroslav Novotný jako zastupitel a předseda kontrolního výboru
1.200,- Kč
Alice Prchlíková jako zastupitelka a předsedkyně kulturního výboru
1.200,- Kč
Vratislav Válek jako zastupitel a předseda výboru pro životní prostředí 1.200,- Kč
Monika Brynychová jako zastupitelka a předsedkyně
výboru pro odpadové hospodářství
1.200,- Kč
Odměny budou vypláceny od 1.února 2017.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.6 bylo schváleno.
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Ad 9) Rozpočtové opatření č. 1/2017
Starostka obce informovala zastupitelstvo, že bylo provedeno rozpočtové opatření č. 1 v pravomoci
starostky v měsíci leden 2017 (příloha č. 5).
Účetní obce paní Šikýřová předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2017, které
je nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č. 6).
Návrh usnesení č.7: zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.7 bylo schváleno.

Ad 10) Různé
a) Kontrola finančního výboru
Předseda finančního výboru předložil zastupitelstvu Zápis z jednání finančního výboru obce
Nevratice konaného dne 13.1.2017 (příloha č.7).
Finanční výbor nezjistil žádné závady v hospodaření s finančními prostředky obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru obce Nevratice ze dne 13.1.2017.

Ad 11) Diskuze
Byla navržena změna úředních hodin s přítomností zástupce obce, které jsou nyní v pátek od 18:00
– 19:00 hodin. Nově by úřední hodiny s přítomností zástupce obce mohly být každý čtvrtek od
18:00 – 19:00 hodin. Změna úředních hodin byla zastupiteli zhodnocena kladně. Občané mají
možnost využívat úřední a pokladní hodiny, pro využívání služeb Czech Point (výpisy z rejstříků,
přihlašování a odhlašování k TP, …), k úhradě poplatků, úředních podání, atd., během celého týdne,
kdy je přítomen pracovník obecního úřadu.
Úřední hodiny s přítomností zástupce obce budou od 1.3.2017 každý čtvrtek od 18:00 do 19:00
hodin.
Žádné další podněty k diskuzi.

Ad 12) Závěr
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončila v 19.00 hod.
V Nevraticích dne 30.1.2017.
Zapsala: ing. Jitka Koubková
Ověřovatelé zápisu: Patrik Petráček
Monika Brynychová
Starostka: Ing. Jitka Koubková
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