ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č. 4/2017 KONANÉHO DNE 3.8.2017
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomní členové zastupitelstva:

3.8.2017 17.30 hod.
obecní úřad Nevratice
Ing. Jitka Koubková, Lukáš Buben, Jaroslav Novotný, Monika
Brynychová, Patrik Petráček, Vratislav Válek, Alice
Prchlíková

Omluveni:
Hosté:

Veronika Šikýřová

PROGRAM:

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
3) Schválení programu
4) Schválení obecního symbolu - znak
5) Zřízení chodníku – výběrové řízení
6) Prodej pískovců
7) Stezka Nevratice – Chomutice – Smlouvy
8) Finanční hospodaření obce - změny v rozpočtu 2017
a)rozpočtové opatření
9) Různé
a) Bezodtoková jímka
b) Zákaz podomního prodeje
c) Malované mapy
d) Veřejné osvětlení
10) Diskuse
11) Závěr

Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice bylo zahájeno v 17.30 hodin starostkou obce ing.
Koubkovou. Ověřovateli zápisu byli stanoveni Jaroslav Novotný a Vratislav Válek. 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:
Zahájení
Kontrola usnesení z předešlého zasedání
Schválení programu
Schválení obecního symbolu – znak
Zřízení chodníku – výběrové řízení
Prodej pískovců
Stezka Nevratice – Chomutice – Smlouvy
Finanční hospodaření obce - změny v rozpočtu 2017
a)rozpočtové opatření
9) Různé
a) Bezodtoková jímka
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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b) Zákaz podomního prodeje
c) Malované mapy
d) Veřejné osvětlení
10) Diskuse
11) Závěr

Návrh usnesení č.1
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání:
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.1 bylo schváleno.

Ad 4) Schválení obecního symbolu - znak
V obci proběhla anketa, ve které měli občané možnost vybírat ze čtyř navržených variant znaků.
Bylo rozdáno 147 letáků, vráceno 75 letáku, Výsledek ankety: Varianta A-7x, Varianta B-1x,
Varianta C-59x, Varianta D-8x, výsledková listina ankety je přílohou č. 2 ankety. Zastupitelstvu
obce je předložena výsledková listina ankety.
Návrh usnesení č.2: Na základě výsledků ankety k výběru znaku obce zastupitelstvo schvaluje
vítěznou variantu C a dále zastupitelstvo schvaluje návrh komunálních symbolů k žádosti o jejich
udělení předsedou Poslanecké sněmovny.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Ad 5) Zřízení chodníku – výběrové řízení
Byly osloveny čtyři firmy, aby předložily nabídky na akci „Zřízení chodníku v obci Nevratice“
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016, o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.
Oslovené firmy:
Silnice Jičín a.s.
IZOTRADE s.r.o.
Miloň Hnízdo – Sivoka – provádění staveb
STAVOS NECHANICE s.r.o.
Firma Miloň Hnízdo – Sivoka- provádění staveb neměla zájem o zapojení do výběrového řízení.
Firma Silnice Jičín a.s. již neexistuje. Dodatečně byla oslovena firma OPRAVY SILNIC s.r.o.
Obec obdržela tři nabídky. Od firmy IZOTRADE s.r.o., OPRAVY SILNIC s.r.o. a STAVOS
NECHANICE s.r.o. Všechny firmy splnily podmínky výzvy. Kritériem byla nejnižší nabídková
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cena bez DPH. Na základě vyhodnocení předložených nabídek a rozhodnutí hodnotící komise
veřejnou zakázku malého rozsahu na zřízení chodníku vyhrála firma IZOTRADE s.r.o.
Na akci byla podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury, která byla
schválena.
Návrh usnesení č.3: zastupitelstvo obce schvaluje na základě vyhodnocení výběrového řízení
uzavření smlouvy o dílo s firmou IZOTRADE s.r.o. na zřízení chodníku v obci Nevratice. Smlouva
o dílo je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Realizace projektu bude probíhat v období září – listopad
2017.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.4: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu SFDI 2017 na Zřízení chodníku v obci Nevratice. Dotace bude činit
maximálně 85% způsobilých výdajů, tj. 1.061.000,- Kč (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.4 bylo schváleno.

Ad 6) Prodej pískovců
Obecní zastupitelstvo navrhuje stanovit cenu pískovce 100 Kč/ks zbylého z podezdívky oplocení u
budovy obecního úřadu. Na prodej pískovců bude vyhotoven inzerát, který bude vyvěšen na úřední
desce.
Návrh usnesení č.5: zastupitelstvo schvaluje cenu 100 Kč/ks pískovce.
Výsledek hlasování: pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení č.5 bylo schváleno.

Ad 7) Stezka Nevratice – Chomutice - Smlouvy
V průběhu příprav realizace projektu stezky pro pěší a cyklisty z Nevratic do Chomutic, došlo ke
změně, kdy obec Nevratice vzhledem k budoucímu dělení dotčených pozemků navrhuje odkup
veškerých pozemků vedoucích pod stezkou. S vlastníky pozemků proběhlo jednání, kde byli o
možnostech odkupu informování. Starostka obce doporučuje s vlastníky pozemku v katastru
Chomutice uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí kupní
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Návrh usnesení č.6:
zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 6/2017 s vlastníkem pozemku
KN 473/22 s majitelem panem Liborem Gabrielem, dat. narození 20.8.1969 bytem Chomutice 165,
507 53 Chomutice (příloha č. 5)
zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 7/2017 s vlastníkem pozemku
KN 473/20 s majitelem panem Milošem Jónem, dat. narození 14.5.1973 bytem Chomutice 19, 507
53 Chomutice (příloha č. 6)
zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 8/2017 s vlastníkem ½ pozemků
KN 473/13, KN 473/17 s majitelkou paní Jaroslavou Kinčlovou, dat. narození 4.1.1958 bytem
Hořická 208, 507 58 Mlázovice (příloha č. 7)
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.6 bylo schváleno.

Ad 8) Finanční hospodaření obce
a) Účetní obce předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 5/2017
Návrh usnesení č.7: zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 (příloha č.8), které je
nedílnou součástí tohoto zápisu a bude dle zákonných požadavků zveřejněno.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.7 bylo schváleno.

Ad 11) Různé
Bezodtoková jímka
Obecní úřad obdržel žádost od vlastníka nemovitosti čp. 16 o souhlasné stanovisko s vybudování
odpadní bezodtokové jímky, kdy část jímky zasahuje do pozemku ve vlastnictví obce KN 228/7
ostatní plocha o výměře 80 m2, kú Nevratice. Byla předložena projektová dokumentace.
Návrh usnesení č.8: zastupitelstvo obce schvaluje vydání souhlasného stanoviska s vybudováním
bezodtokové jímky na pozemku ve vlastnictví obce KN 228/7, kú Nevratice.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.8 bylo schváleno.
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Zákaz podomního prodeje
Starostka obce navrhuje vydat nařízení obce na zákaz podomního prodeje vedoucímu k ochraně
obyvatel a to vzhledem k navyšujícímu se výskytu podomních prodejců obtěžujících občany.
Návrh usnesení č.9: zastupitelstvo schvaluje nařízení č. 1/2017 o zákazu podomního prodeje na
území obce. Nařízení bude vyvěšeno na úřední desce po zákonem stanovenou dobu a nabývá
účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení. Příloha č.9
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.9 bylo schváleno.

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytování informací
Zastupitelé byly seznámeni s problematikou poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vzhledem k narůstajícímu počtu žádostí o poskytnutí informací a náročnosti na zpracování
doporučuje účetní obce, stanovit sazebník úhrad nákladu v souvislosti s poskytnutím informace.
Sazebník úhrad se zveřejňuje na internetových stránkách obce.
Návrh usnesení č.10 : zastupitelstvo schvaluje vydání sazebníku úhrad nákladů (příloha č. 10 )
Výsledek hlasování: pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení č.10 bylo schváleno.

Projekt malované mapy
Starostka obce informovala zastupitele o nabídce společnosti CBS Nakladatelství s.r.o. o
přistoupení obce do projektu „ručně malované mapy Jičínsko“. V ručně malované mapě je zapojená
obec zakreslena – označena dominantou obce. V nabídce je možnost vybrat venkovní mapy,
nástěnné mapy a skládané mapy.
Návrh usnesení č.11 : zastupitelstvo schvaluje přistoupení obce do projektu „ručně malované mapy
Jičínsko“. společnosti CBS Nakladatelství s.r.o. ve variantě C (nástěnná mapa 2x, skládaná mapa
130 a venkovní mapa 1x) a dále pověřuje paní starostku zasláním fotografií s dominantami obce pro
zakreslení do mapy. Projekt bude ukončen v termínu leden – březen 2018. Po ukončení realizace
obec obdrží objednané mapy.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

7
0
0

Usnesení č.11 bylo schváleno.
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Veřejné osvětlení
Místostarosta informoval zastupitele, že obdržel nabídky na „Modernizaci veřejného osvětlení
v obci Nevratice“. Nabídky je třeba doplnit, aby odpovídaly potřebám pro případné zadání zakázky.
Místostarosta zařídí doplnění nabídek a na následujícím zasedání předloží upravené nabídky
k jednání.

Ad 12) Diskuze
Nebyly žádné podměty do diskuze

Ad 13) Závěr
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončila v 19.30 hod.

V Nevraticích dne 7.8.2017
Zapsala: Veronika Šikýřová
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Novotný
Vratislav Válek
Starostka: Ing. Jitka Koubková
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