ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č. 3/2017 KONANÉHO DNE 22.6.2017
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomní členové zastupitelstva:

22.6.2017 17.00 hod.
obecní úřad Nevratice
Ing. Jitka Koubková, Lukáš Buben, Jaroslav Novotný, Monika
Brynychová, Patrik Petráček Alice Prchlíková, Vratislav Válek

Omluveni:
Hosté:

Veronika Šikýřová

PROGRAM:

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
3) Schválení programu
4) Dotace – Domácí kompostování v Podchlumí
5) Dotace – SFDI zřízení chodníku v obci Nevratice
6) Dotace – Vybudování vzdouvacího objektu na řece Lužance
7)Smlouva o právu stavby – výstavba stezky NevraticeChomutice (nový vlastník pozemků)
8) Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
9) Obecní pivnice – pronájem (záměr)
10) Finanční hospodaření obce - změny v rozpočtu 2017
a)změny rozpisu rozpočtu
b)rozpočtové opatření
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr

Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice bylo zahájeno v 17.00 hodin starostkou obce ing.
Koubkovou. Ověřovateli zápisu byli stanoveni Monika Brynychová a Patrik Petráček
Zapisovatelkou Veronika Šikýřová.

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:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
3) Schválení programu
4) Dotace – Domácí kompostování v Podchlumí
5) Dotace – SFDI zřízení chodníku v obci Nevratice
6) Dotace – Vybudování vzdouvacího objektu na řece Lužance
7) Smlouva o právu stavby – výstavba stezky Nevratice-Chomutice (nový vlastník pozemků)
8) Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
9) Obecní pivnice – pronájem (záměr)
10)Finanční hospodaření obce - změny v rozpočtu 2017
a)změny rozpisu rozpočtu
b)rozpočtové opatření
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11) Různé
12) Diskuse
14) Závěr

Ad 1) Zahájení
Návrh usnesení č.1
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.1 bylo schváleno.

Ad 4) Dotace-domácí kompostování v Podchlumí
Obec Nevratice se ve spolupráci se Mikroregionem Podchlumí zapojila do ankety domácí
kompostování v Podchlumí, jejímž cílem je zkvalitnit systém nakládání s komunálním odpadem a
pořídit do domácností kompostéry na biologicky rozložitelný odpad. V rámci Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020 – 68. výzvy, je možné podat žádost o dotaci. Na základě
vyhodnocení ankety, která v obci proběhla, bylo zjištěno, že občané mají zájem o pořízení
kompostéru.
Návrh usnesení č.2: zastupitelstvo obce souhlasí se zapojením obce Nevratice do projektu
Mikroregionu Podchlumí Domácí kompostování v Podchlumí za podmínek:
a/ v případě získání dotace: Bude uzavřena Smlouva o spolupráci mezi obcí Nevratice a
Mikroregionem Podchlumí k projektu Domácí kompostování v Podchlumí. Předmětem Smlouvy
bude předfinancování projektu a úhrada vlastního podílu obce. Obec se zaváže uhradit 1/6 ceny za
zpracování žádosti o dotaci včetně příloh a 1/6 ceny za zadávací dokumentaci dle zákona včetně
organizace zadávacího nebo výběrového řízení a dále předfinancovat nákup domácích kompostérů
určených pro občany obce Nevratice. Po přijetí dotace na účet Mikroregionu Podchlumí bude obci
vrácena poměrná část způsobilých výdajů poskytnutých na financování dle podmínek Rozhodnutí o
poskytnutí dotace.
b/ v případě nezískání dotace: Obec se zavazuje uhradit Mikroregionu Podchlumí 1/6
ceny za zpracování žádosti o dotaci včetně příloh.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Návrh usnesení č.3: Zastupitelstvo obce Nevratice souhlasí s realizací projektu Domácí
kompostování v Podchlumí na katastru obce Nevratice.
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Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.3 bylo schváleno.

Ad 5) Dotace - SFDI zřízení chodníku v obci Nevratice
Starostka obce informovala zastupitele o průběhu vyhlášení dotačního titulu ze SFDI, kde má obce
Nevratice podanou žádost o dotaci na zřízení chodníku v obci Nevratice. Nový chodník od čp. 6 ke
staré hasičárně. Výbor SFDI zasedal 22.6.2017, oznámení výsledků očekáváme v následujících
týdnech. V případě schválení dotace bude zahájeno výběrové řízení.
Návrh usnesení č.4: zastupitelstvo obce schvaluje zahájení výběrového řízení v případě získání
dotace z programu SFDI. Starostka zahájí neprodleně po obdržení kladného stanoviska výběrové řízení
na akci „Zřízení chodníku v obci Nevratice“. Výběrové řízení proběhne v měsících červenec, popř.
srpen, realizace by měla probíhat v období srpen – listopad 2017.
Zastupitelstvo schvaluje oslovení následujících uchazečů:
Silnice Jičín a.s..
IZOTRADE s.r.o.
Miloň Hnízdo – Sivoka – provádění staveb
STAVOS NECHANICE s.r.o.

Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.4 bylo schváleno.

Ad 6) Dotace – vybudování vzdouvacího objektu na řece Lužance
Zastupitelé byli informování o průběhu chystaného projektu „Obnova vzdouvacího a odběrného
objektu do obecního rybníka v k.ú. Nevratice“. Stále probíhá jednání ohledně možností
profinancování celé akce. Nyní je možnost podat do 31.7.2017 žádost o dotaci na profinancování
akce z programu Ministerstva životního prostředí. Starostka obce navrhuje schválení podání žádosti
do programu MŽP.
Návrh usnesení č.5: zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu
životního prostřední, prioritní osa 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, podoblast 4.3.3 obnova
ekostabilizačních funkcí vodních toků a na vodu vázaných ekosystémů
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.5 bylo schváleno.
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Ad 7) Smlouva o právu stavby – STEZKA – nový vlastník
V průběhu příprav realizace projektu stezky pro pěší a cyklisty z Nevratic do Chomutic, došlo u
pozemku č. 473/13 a 473/17 v kú Chomutice ke změně majitele. Nový majitel dotčených pozemků
Ing. Leoš Navrátil, dat. narození 31.3.1973, byl do katastru zapsán dne 7.6.2017. S novým
vlastníkem proběhlo jednání, kde paní starostka nového majitele informovala o zamýšleném záměru
vybudovat přes dotčené pozemky stezku. Nový majitel nesouhlasí s předloženými smlouvami, které
mu byly poskytnuty ve shodném znění jako u původního majitele a upřednostňuje prodej části
pozemku v rozsahu záboru stezky.
Návrh usnesení č.6: zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 5/2017 s
vlastníkem podílu 1/2 pozemků KN 473/13, KN 473/17 s novým majitelem panem Ing. Leošem
Navrátilem, dat. narození 31.3.1973, bytem Polní 885, 294 01 Bakov nad Jizerou(příloha č. 2)
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.7 bylo schváleno.

Ad 8) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Starostka obce informovala zastupitelstvo, že obdržela žádost o poskytnutí dotace ve výši 1.000,Kč z rozpočtu obce od občanského sdružení Volanický kruh, z.s. (příloha č. 3) na pokrytí
provozních nákladů. Uvedený spolek navštěvuje jeden občan z naší obce.
Návrh usnesení č.7: zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 1.000,- Kč z rozpočtu
obce občanskému sdružení Volanický kruh, z.s.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.7 bylo schváleno.
Zastupitel pan Novotný dal návrh na schválení dotace z rozpočtu obce pro občanské sdružení
Volanický kruh, z.s. ve výši 500,- Kč.
Návrh usnesení č. 8: zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 500,- Kč z rozpočtu obce
občanskému sdružení Volanický kruh, z.s.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
1
0

Usnesení č.8 bylo schváleno.

Ad 9) Obecní pivnice - pronájem
Starostka obce informovala zastupitelstvo, že na základě vyvěšeného záměru č. 3/2017 o pronájmu
nebytových prostor k provozování pivnice neobdržela žádnou žádost o pronájem. Proto navrhuje
vyvěsit další záměr bez konkrétního termínu pro podání žádostí, ostatní náležitosti zůstávají
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nezměněné. V případě přihlášení a následného schválení vhodného kandidáta na pronájem pivnice
bude záměr sejmut z úřední desky.
Návrh usnesení č.9: zastupitelstvo schvaluje vyvěšení nového záměru č. 4/2017 o 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.9 bylo schváleno.

Ad 10) Finanční hospodaření obce
a)Změny v rozpočtu roku 2017
Účetní obce informovala zastupitele, že byla provedena v měsíci květnu 2017 změna rozpisu
položek rozpočtu č. 2 (příloha č.5).
b) Dále účetní obce předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 4/2017
Návrh usnesení č.10: zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 (příloha č.6), které je
nedílnou součástí tohoto zápisu a bude dle zákonných požadavků zveřejněno.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.10 bylo schváleno.

Ad 11) Různé
Starostka informovala zastupitele o průběhu záležitostí, které byly předloženy k vyřízení na
předchozím zastupitelstvu.
Prvek na dětské hřiště
Obec obdržela návrhy na zhotovení prvku na dětské hřiště od paní architektky Alexandry Sekyrové.
Předložené návrhy nebyly vybrány. Po prostudování dalších herních prvků na dětské hřiště se
zastupitelé shodli na herním prvku – Rozhledna se sítí, žebříkem a šikmým chodníkem, výška
podesty 1 m – cena cca 30.000(příloha č.7), a kolotoč pro 4-5 dětí k sezení – cena cca 38.000,(příloha č.8). Dále bude nutné upravit podkladovou plochu. Pan Buben sjedná práce bagrem na
skrývku podkladu a vyhotovení obrubníků s podkladovou plochou.
Veřejné osvětlení
Místostarosta informoval zastupitele, že stále v dané věci jedná a během měsíce července očekává
další cenovou nabídku. Na dalším zastupitelstvu bude informovat o obdržených nabídkách.
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Obecní znak
Od firmy Alerion, s.r.o. jsme obdrželi návrhy na zhotovení znaku. V obci proběhne anketa, kdy
každá domácnost obdrží leták(příloha č.9), s navrženými znaky, kde je možnost vybraný znak
zaškrtnout. Vyplněný dotazník mají možnost občané vrátit do 7.7.2017 na obecní úřad.

Ad 12) Diskuze
Starostka informovala zastupitele, že je zájem o odprodej pískovců, které obci zbyly po odstranění
starého oplocení kolem budovy OÚ. Navrhla, aby každý ze zastupitelů zjistil možnou prodejní cenu
daných pískovců a na následující zastupitelstv přišel s návrhem ceny za prodej pískovců.

Ad 13) Závěr
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončila v 18.30 hod.
V Nevraticích dne 28.6.2017
Zapsala: Veronika Šikýřová
Ověřovatelé zápisu: Monika Brynychová
Patrik Petráček
Starostka: Ing. Jitka Koubková
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