ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č. 5/2017 KONANÉHO DNE 26.10.2017
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomní členové zastupitelstva:

26.10.2017 17.00 hod.
obecní úřad Nevratice
Ing. Jitka Koubková, Lukáš Buben,Monika Brynychová, Patrik
Petráček,Vratislav Válek, Alice Prchlíková
Prezenční listina (příloha č. 1)

Omluveni:

Jaroslav Novotný

Hosté:

Veronika Šikýřová

PROGRAM:

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
3) Schválení programu
4) Souhlas s umístěním stavby – Přípojka HUP čp.16
5) Dohoda školský obvod – ZŠ Chomutice
6) Nařízení obce o zákazu prodeje na území obce č. 2 doplnění
7) Poskytnutí dotací z rozpočtu obce
8) Darování pozemku – obec Chomutice „Stezka NevraticeChomutice“
9) Žádost o dotaci ze SFDI „Stezka Nevratice-Chomutice“
10) Veřejné osvětlení – schválení zhotovitele
11) Finanční hospodaření obce - změny v rozpočtu 2017
a)rozpočtové opatření
12) Různé
13) Diskuse
14) 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 Alice Prchlíková.
Zapisovatelkou Veronika Šikýřová.

Ad 2) Kontrola usnesení z předešlého zastupitelstva
Usnesení č. 2: Byla podána žádost do Poslanecké sněmovny na schválení udělení komunálních
symbolů. Očekáváný termín schválení je v první polovině roku 2018.
Usnesení č. 3: na základě Smlouvy o dílo byla započata realizace akce Zřízení chodníku v obci
Nevratice. Termín dokončení je v listopadu 2017.
Usnesení č. 4: Smlouva o poskytnutí finančních prostředku z rozpočtu SFDI na akci Zřízení
chodníku v obci Nevratice, byla podepsána oběma stranami a je realizována.
Usnesení č. 5: Je uveřejněn inzerát na prodej pískovců za schválenou cenu.
Usnesení č. 6: Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 6/2017, 7/2017 a 8/2017 jsou podepsány všemi
smluvnímu stranami.
Usnesení č. 7: Rozpočtové opatření č. 5/2017 je zveřejněno dle zákonných požadavků.
Usnesení č. 8: Souhlasné stanovisko bylo doručeno zhotoviteli bezodtokové jímky na pozemku č.
228/7 v kú Nevratice.
Usnesení č. 9: Nařízení obce č. 1 o zákazu podomního prodeje bylo vyvěšeno na úřední desce po
zákonnou lhůtu a je platné.
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Usnesení č. 10:Je vydán sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytnutím informací dle zákona
106/1999 Sb.Sazbník je zveřejněn na internetových stránkách obce.
Usnesení č. 11: Do projektu malované mapy byly doručeny materiály o obci k zapracování do
projektu.
Všechna usnesení byla splněna.

Ad 3) Schválení programu zasedání
Starostka obce navrhuje v souladu s vyvěšenou pozvánkou program zasedání zastupitelstva:
Souhlas s umístěním stavby – Přípojka HUP čp.16
Dohoda školský obvod – ZŠ Chomutice
Nařízení obce o zákazu prodeje na území obce č. 2 – doplnění
Poskytnutí dotací z rozpočtu obce
Darování pozemku – obec Chomutice „Stezka Nevratice-Chomutice“
Žádost o dotaci ze SFDI „Stezka Nevratice-Chomutice“
Veřejné osvětlení – schválení zhotovitele
Finanční hospodaření obce - změny v rozpočtu 2017
a) rozpočtové opatření
9) Různé
10) Diskuse
11) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

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

6
0
0

Usnesení č.1 bylo schváleno.

Ad 4) Souhlas s umístěním stavby – Přípojka HUP čp. 16
Obecní úřad obdržel žádost (příloha č. 2) od vlastníka nemovitosti čp. 16 o souhlasné stanovisko
s vybudováním přípojky zemního plynu z přístřešku HUP, který je postaven na pozemku ve
vlastnictví obce KN 228/7 ostatní plocha o výměře 80 m2, kú Nevratice. Byla předložena
projektová dokumentace.
Návrh usnesení č.2: zastupitelstvo obce schvaluje vydání souhlasného stanoviska přípojky
zemního plynu z přístřešku HUP na pozemku ve vlastnictví obce KN 228/7, kú Nevratice.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.
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Ad 5) Dohoda školský obvod – ZŠ Chomutice
Obec, která nezřizuje ZŠ, má ze zákona povinnost zajistit základní vzdělání v ZŠ zřízenou jinou
obcí nebo svazkem obcí. Tuto povinnost lze naplnit schválením dohody mezi obcemi a vydáním
obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody ZŠ. V případě takto uzavřené dohody je
pak obci, která nezřizuje ZŠ, garantováno přednostní přijetí dětí do ZŠ v nově vytvořeném
školském obvodu. Zastupitelstvu se doporučuje schválit dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové základní školy.
Návrh usnesení č.3: zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského
obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chomutice,
okres Jičín, Chomutice 162, jejímž zřizovatelem je obec Chomutice (příloha č. 3)
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.3 bylo schváleno.

Ad 6) Nařízení obce o zákazu prodeje na území obce č. 2 - doplnění
Zastupitelstvo na svém předchozím zasedání schválilo nařízení obce č. 1 o zákazu podomního
prodeje. Nařízení byly dle zákonné lhůty vyvěšeno. Kontrolou bylo zjištěno, že v nařízení je
neplatný odkaz na § v Čl. 5 Závěrečné ustanovení a to v porušení povinností. Proto se doporučuje
provést změnové řízení, tj. zrušení Čl. 5 v původním znění a nahrazení za platné znění dle zákona.
Změnové řízení se provede schválením Nařízení obce č. 2 o změně Nařízení obce č. 1 o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje na území obce.
Návrh usnesení č.4: zastupitelstvo schvaluje nařízení č. 2/2017 o změně Nařízení obce Nevratice
č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce. Nařízení bude vyvěšeno na
úřední desce po zákonem stanovenou dobu a nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení. (příloha č. 4)
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.4 bylo schváleno.

Ad 7) Poskytnutí dotací z rozpočtu obce
Obec obdržela žádosti na poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu obce Nevratice na úhradu
běžných nákladů provozu. Žádost od ZŠ a MŠ Chomutice, pro nákup hraček do školní družinu ve
výši 500,- Kč a pro nákup hraček a pomůcek pro mateřskou školu ve výši 1.500,- Kč. A žádost od
TJ Sokol Chomutice, spolek na úhradu provozních údajů ve výši 4.500,-. Instituce navštěvují
občané z naší obce. S žádostmi jsou doložené seznamy členů.
Návrh usnesení č.5: zastupitelstvo schvaluje na základě obdržené žádosti uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace č. 3 s ZŠ a MŠ Chomutice ve výši 2000,- Kč. (příloha č. 5)
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.5 bylo schváleno.
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Návrh usnesení č.6: zastupitelstvo schvaluje na základě obdržené žádosti uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace č. 4 s TJ Sokol Chomutice ve výši 4.500,- Kč. (příloha č. 6)
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usneseníč.6 bylo schváleno.

Ad 8) Darování pozemku – Obec Chomutice „Stezka Nevratice-Chomutice“ –
zněna na prodej pozemku
Obec má smlouvu o právu stavby s obcí Chomutice na pozemku č. 473/27 v kú Chomutice.
Původně bylo zamýšleno, že by obec Chomutice darovala část výše uvedeného pozemku pro
potřebu vybudování Stezky Nevratice – Chomutice. Zastupitelé se nyní domluvili na odkupu části
tohoto pozemku. Bude se vykupovat pozemek o výměře cca 6 m2, což bude zanedbatelná částka
pro nákup. Zastupitelé pověřují paní starostku jednáním o prodeji s obcí Chomutice, kdy obec
Chomutice vyvěsí záměr na prodej pozemku a obec Nevratice si podá nabídku.
Návrh usnesení č.7: zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce jednáním o nákupu pozemku
č. 473/27 v kú Chomutice pro potřeby vybudování Stezky Nevratice – Chomutice.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.7 bylo schváleno.

Ad 9) Žádost o dotaci ze SFDI „Stezka Nevratice-Chomutice“
Starostka obce informovala zastupitele o průběhu příprav na akci „Stezka Nevratice – Chomutice“.
Bylo vydáno územní a stavební rozhodnutí, které nabyde platnosti v listopadu 2017. Nyní se ve
spolupráci s projektantem „stezky“ připravují podklady pro žádost o poskytnutí dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury do dotačního titulu „Cyklistické stezky“. Termín pro podání žádosti
je 15. ledna 2018.
Návrh usnesení č.8: zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva
dopravy, administrovaný Státním fondem dopravní infrastruktury. Jedná se o vybudování stezky
pro pěší a cyklisty vedoucí podél komunikace II. třídy 327 „Stezka Nevratice – Chomutice“. Dotace
činí max. 85 % způsobilých výdajů.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.8 bylo schváleno.
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Ad 10) Veřejné osvětlení – schválení zhotovitele
Zastupitelstvo obce v roce 2016 navrhlo obnovu veřejného osvětlení pro jeho velkou
opotřebovanost, časté poruchy svítidel a z důvodu efektivity a úspory. V obci bylo na ukázku,
během října 2017, instalováno několik druhů svítidel. Zastupitelé i občané měli možnost posoudit
během zkoušky intenzitu svítidel. Zastupitelé se poté na svém poradním zasedání usnesli, že se
nebudou provádět žádné úpravy sloupů (snižování nebo instalování výložníků apod.), ale budou
pouze vyměněna svítidla. Dále byla doporučena instalace nového svítidla v ulici k čp. 99, kde
doposud žádné veřejné osvětlení není. Veřejné osvětlení v obci musí současně splňovat ČSN 73
6110.
Na základě všech zmíněných aspektů byla zastupitelstvem vybrána intenzita svítidel pro
komunikaci II. třídy 40W – 50W /svítidlo a pro komunikaci III. třídy a místní komunikace 23W –
30W/svítidlo.
Podle domluvených parametrů a dle směrnice o veřejných zakázkách byli pro realizaci akce
„Modernizace veřejného osvětlení v obci Nevratice“ osloveni v rámci marketingového průzkumu
následující uchazeči:
1.Michal Drahokoupil, Klamoš 139, Chlumec nad Cidlinou 503 51, IČO: 028 13 513
2.Sonepar Česká republika spol. s r.o., Vážní 1125, Hradec Králové 500 03, IČ: 474 50 436
3.ELTODO a.s., Dobrovského 209, Hradec Králové 500 02, IČ: 257 51 018
4.Michal Krpata, Pod domy 1320, Třebechovice p. O. 503 46, IČ: 763 50 517
Obdržené nabídky byli zpracovány jako marketingový průzkum a předloženy zastupitelům
k projednání.
Návrh usnesení č.9: zastupitelstvo schvaluje na základě Vyhodnocení nabídek (příloha
č.7) uzavření smlouvy o dílo na „Modernizaci veřejného osvětlení v obci Nevratice“
s předkladatelem nabídky panem Michalem Drahokoupilem, IČ: 028 13 513. Termín realizace bude
stanoven do konce roku 2017.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.9 bylo schváleno.

Ad 11) Finanční hospodaření obce
Starostka obce informovala zastupitele o průběhu kontroly hospodaření, dílčího auditu, odborem
ekonomie a kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který proběhl 10.10.2017. Při
dílčím přezkoumání hospodaření nebyly nalezeny chyby a nedostatky v hospodaření obce.
Zastupitelé mají možnost nahlédnout do zprávy z dílčího auditu.
Dále starostka informovala zastupitele, že byla provedena změna rozpisu rozpočtu č. 3 v měsíci září
2017 (příloha č.8).
Účetní obce předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 6/2017, který je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení č.10: zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017(příloha č.9), které je
nedílnou součástí tohoto zápisu a bude dle zákonných požadavků zveřejněno.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.10 bylo schváleno.
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Ad 12) Různé
Rozsvícení stromečku
Na rozsvícení vánočního stromku byl stanoven termín 1.12.2017 od 16:00 hodin na hřišti. Bude
zajištěno: plakát, Mikulášská nadílka (Mikuláš, anděl, čerti), vánoční ohňostroj – zajistí V.
Šikýřová. 30x balíček pro děti – zajistí M. Brynychová, ozdobení stromku – zajistí P. Petráček.

Ad 13) Diskuze
Nebyli žádné podměty do diskuze

Ad 14) Závěr
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončila v 18.30 hod.
V Nevraticích dne 29.10.2017
Zapsala: Veronika Šikýřová
Ověřovatelé zápisu: Alice Prchlíková
Monika Brynychová
Starostka: Ing. Jitka Koubková

~6~

