ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č. 6/2017 KONANÉHO DNE 14.12.2017
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomní členové zastupitelstva:

14.12.2017 17.00 hod.
obecní úřad Nevratice
Ing. Jitka Koubková, Monika Brynychová, Vratislav Válek,
Alice Prchlíková,Jaroslav Novotný
Prezenční listina (Příloha č. 1)

Omluveni:

Patrik Petráček, Lukáš Buben

Hosté:

Veronika Šikýřová

PROGRAM:

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
3) Schválení programu
4) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za
provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
5) Žádost o dotaci z rozpočtu obce – Sportem proti bariérám,
z.s.
6) Záměr výpůjčky obecního majetku
7) Plán inventur
8) Kalkulace ceny stočného na rok 2018
9) Rozpočet 2018
10) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020
11) Strategický dokument na roky 2018, 2019 a 2020
12) Finanční hospodaření obce - změny v rozpočtu 2017
a)rozpočtové opatření
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr

Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice bylo zahájeno v 17.00 hodin starostkou obce ing.
Koubkovou. Ověřovateli zápisu byli stanoveni Jaroslav Novotný a Vratislav Válek. Zapisovatelkou
Veronika Šikýřová.

Ad 2) Kontrola usnesení z předešlého zastupitelstva
Usnesení č. 2: Bylo vydáno souhlasné stanovisko k přípojce zemního plynu z přístřešku HUP u čp.
16.
Usnesení č. 3: Dohoda o vytvoření školského obvodu byla předložena k projednání zastupitelstvu
obce Chomutice, k projednání dojde koncem prosince 2017. Po schválení dohody bude vytvořena
vyhláška o stanovení školského obvodu.
Usnesení č. 4: Nařízení obce č. 2/2017 o změně Nařízení obce Nevratice č 1/2017 o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje na území obce bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu na
úřední desce obce, po té zasláno ke kontrole na dozor Ministerstva vnitra. Nařízení bylo shledáno
jako platné.
Usnesení č. 5: Smlouva o poskytnutí dotace č. 3 s ZŠ a MŠ Chomutice byla uzavřena. Dotace je
vyúčtována a byl zkontrolován účel využití.
Usnesení č. 6: Smlouva o poskytnutí dotace č. 4 s TJ Sokol Chomutice byla uzavřena. Dotace je
vyúčtována a byl zkontrolován účel využití.
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Usnesení č. 7: Starostka informovala starostu obce Chomutice o zájmu odkoupit pozemek vedoucí
pod stezkou. Starosta obce Chomutice projedná celou záležitost se zastupiteli obce..
Usnesení č. 8: Žádost o dotaci se vyhotovuje a bude podána do 15.1.2017
Usnesení č. 9: Byla uzavřena smlouva se vybraným zhotovitelem akce „Modernizace veřejného
osvětlení v obci Nevratice“.
Usnesení č. 10: Rozpočtové opatření č. 6/2017 bylo provedeno a vyvěšeno po zákonem stanovenou
dobu na úřední desce.
Všechna usnesení byla splněna.

Ad 3) Schválení programu zasedání
Starostka obce navrhuje v souladu s vyvěšenou pozvánkou program zasedání zastupitelstva:
1) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2) Žádost o dotaci z rozpočtu obce – Sportem proti bariérám, z.s.
3) Záměr výpůjčky obecního majetku
4) Plán inventur
5) Kalkulace ceny stočného na rok 2018
6) Rozpočet 2018
7) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020
8) Srategický dokument na roky 2018, 2019 a 2020
9) Finanční hospodaření obce - změny v rozpočtu 2017
a)rozpočtové opatření
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr
Návrh usnesení č.1
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání:
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

5
0
0

Usnesení č.1 bylo schváleno.

Ad 4) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování komunálních odpadů
Zastupitelstvu byla předložena obecně závazná vyhláška č 2/2017, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování komunálních odpadů s aktualizovanými skutečnými náklady roku 2016 na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a se změnou ve stanovení slevy u dětí do 12 let věku.
Stanovení věku se nově počítá celý kalendářní rok. Výše poplatku i přes značný nárůst nákladů na
systém shromažďování komunálních odpadů zůstává pro rok 2017 neměnná. Zastupitelům byla
předložená kalkulace odpadového hospodářství obce v roce 2017 a byli informování nárůstu
nákladů v roce 2018.
Návrh usnesení č.2: zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o místním
poplatku za provoz shromažďování komunálních odpadů. (Příloha č. 2)
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Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

5
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Ad 5) Žádost o dotaci z rozpočtu obce – Sportem proti bariérám, zs.
Obec obdržela od spolku Sportem proti barierám žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
(Příloha č. 3) na pokrytí nákladů spojených s provozními náklady na nepřetržitou terénní osobní
asistenci v roce 2018. Žádost byla zastupitelům předložena k projednání.
Návrh usnesení č.3: zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí dotace a pověřuje starostku obce
napsáním odůvodnění neposkytnutí daru. Spolku bude nabídnuta spolupráce na monitoringu zájmu
o služby v naší obci a v případě navázaní spolupráce s místními občany se spolku doporučí
opětovné podání žádosti o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

5
0
0

Usnesení č.3 bylo schváleno.

Ad 6) Záměr výpůjčky obecního majetku
Starostka navrhuje vyvěsit záměr výpůjčky obecního majetku – nebytových prostor určených
k provozování hostinské činnosti – pivnice k bezplatnému využívání. S případným žadatelem, který
splní podmínky záměru bude sepsána smlouva o výpůjčce obecního majetku. Odůvodnění bezplatné
nabídky: Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů. Ze strany občanů je poptávka po znovuotevření pivnice.
Vzhledem k tomu, že se nepřihlásil v průběhu roku žádný zájemce o pronájem pivnice, navrhuje se
bezplatná výpůjčka z důvodu jednodušší administrativní a finanční zátěže případného žadatele o
výpůjčku a čímž vytvoříme příznivější podmínky pro provozovatele pivnice.
Návrh usnesení č.4: zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru obce o výpůjčce obecního
majetku (Příloha č. 4)– nebytových prostor určených k provozování hostinské činnosti – pivnice a
pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy s případným zájemcem vybraným dle kritérií záměru.
Kritéria záměru zastupitelstvo stanovuje takto: doba výpůjčky se stanovuje na dva kalendářní roky
ode dne podpisu smlouvy. Výpovědní lhůta bude stanovena na 30 dní ode dne doručení výpovědi.
Výpůjčitel bude plně odpovědný za svěřený majetek. Vypůjčitel si bude hradit veškeré náklady a
energie spojené s provozem a drobné opravy majetku. Veškeré zásahy do svěřeného majetku musí
projednat s půjčitelem.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

5
0
0

Usnesení č.4 bylo schváleno.
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Ad 7) Plán inventur
Starostka obce předložila zastupitelstvu Plán inventur. Vzhledem k tomu, že proběhne konečná
kontrola hospodaření obce ze strany Krajského úřadu odbor kontroly dne 17. ledna 2018, je činnosti
inventarizační komise časově omezena, veškeré práce musí být ukončeny k 16.1.2018.
Návrh usnesení č.5: zastupitelstvo schvaluje plán inventur k 31.12.2017 (Příloha č. 5).
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

5
0
0

Usnesení č.5 bylo schváleno.

Ad 8) Kalkulace ceny stočného na rok 2018
Zastupitelstvu byla předložena tabulka s kalkulací ceny stočného v obci Nevratice na rok 2018.
Zastupitelstvo obce má povinnost stanovit cenu stočného na nadcházející rok, i když se stočné
v obci nevybírá.
Návrh usnesení č.6: zastupitelstvo schvaluje kalkulaci ceny stočného na rok 2018 dle výpočtu
uvedeného v Příloze č. 6.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

5
0
0

Usnesení č.6 bylo schváleno.

Ad 9) Rozpočet 2018
Účetní obce paní Šikýřová předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočet na rok 2018, který byl
vyvěšen na úřední desce po zákonem stanovenou dobu. Návrh rozpočtu na rok 2018 je Přílohou č. 7
tohoto zápisu. Návrh rozpočtu byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední dece.
Návrh usnesení č.7: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2018 a stanovuje paragrafy jako
závazné ukazatelé dle členění rozpočtové skladby rozpočtu roku 2018. Rozpočet schvaluje v
následující výši:
Rozpočtové příjmy 2.245.700,- Kč
Rozpočtové výdaje 2.240.775,- Kč
Schválený rozpočet je přebytkový. O přebytek schváleného rozpočtu na rok 2018 ve výši 4.925,Kč budou navýšeny finanční prostředky z minulých let.
Rozpočet bude zveřejněn dle zákonných požadavků.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

5
0
0

Usnesení č.7 bylo schváleno.
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Návrh usnesení č.8:
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
0
0

Usnesení č.8 bylo schváleno.

Ad 10) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020
Účetní obce předložila zastupitelstvu Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020.
Střednědobý výhled byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce.
Návrh usnesení č.9: zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020
v následující výši a stanovuje paragrafy jako závazné ukazatelé dle členění rozpočtové skladby
(Příloha č.8)
Na rok 2019
Rozpočtové příjmy 2.277.300,- Kč
Rozpočtové výdaje 2.138.000,- Kč
Schválený střednědobý výhled na rok 2019 je přebytkový. Přebytek je ve výši 139.300,- Kč.
Na rok 2020
Rozpočtové příjmy 2.280.300,- Kč
Rozpočtové výdaje 1.720.000,- Kč
Schválený střednědobý výhled na rok 2020 je přebytkový. Přebytek je ve výši 560.300,- Kč.
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Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

5
0
0

Usnesení č.9 bylo schváleno.

Ad 11) Strategický dokument na roky 2018,2019 a 2020
Starostka obce předložila zastupitelstvu aktualizovaný Strategický dokument na roky 2018,2019 a
2020. Strategický dokument odkazuje na plánované investice v následujících letech a je nezbytnou
součástí obecních dokumentů při žádání dotací. Dokument bude umístěn na oficiálních
internetových stránkách obce.
Návrh usnesení č.10: zastupitelstvo schvaluje Strategický dokument na roky 2018, 2019 a 2020
(Příloha
č.9)
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:
Usnesení č.10 bylo schváleno.

5
0
0

Ad 12) Finanční hospodaření obce
Starostka obce informovala zastupitele, že bylo provedeno rozpočtové opatření č. 7/2017 v měsíci
listopadu 2017 v kompetenci starostky obce. (Příloha č.10). Z důvodu stanovení výdajů na opravu
obecního majetku budovy – po poškození vichřicí 29.10.2017.
Účetní obce předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 8/2017, který je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení č.11: zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017(Příloha č.11), které je
nedílnou součástí tohoto zápisu a bude dle zákonných požadavků zveřejněno.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

5
0
0

Usnesení č.11 bylo schváleno.

Ad 12) Různé
Byl předložen návrh na ukončení prodeje žlutých pytlů na domácí plast. Zastupitelé se dohodli, že
žluté pytle na domácí plasty budou rozdávány bezúplatně.
Návrh usnesení č. 12: zastupitelstvo schvaluje ukončení prodeje žlutých pytlů na domácí plasty.
Pytle budou rozdávány bezúplatně.

Ad 13) Diskuze
Nebyli žádné podměty do diskuze
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Ad 14) Závěr
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončila v 19.30 hod.
V Nevraticích dne 18.12.2017
Zapsala: Veronika Šikýřová
Ověřovatelé zápisu: Vratislav Válek
Jaroslav Novotný
Starostka: Ing. Jitka Koubková
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