ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č. 3/2018 KONANÉHO DNE 22.2.2018
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomní členové zastupitelstva:

22.2.2018 18.00 hod.
obecní úřad Nevratice
Ing. Jitka Koubková, Monika Brynychová, Vratislav Válek,
Patrik Petráček, Jaroslav Novotný
Prezenční listina (Příloha č. 1)

Omluveni:

Lukáš Buben, Alice Prchlíková

Hosté:

Veronika Šikýřová

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

Ad 2) Kontrola usnesení z předešlého zastupitelstva
Kontrola usnesení z předešlého zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.1.2018.
Usnesení č. 2: Žádost o dotaci z programu POV Královéhradeckého kraje byla podána.
Usnesení č. 3: Byla uzavřena smlouva o výpůjčce obecního majetku – pivnice.
Usnesení č. 4: Nákup pozemků pod obecním chodníkem – Kupní smlouvy jsou podepsané, bude
podán návrh na vklad do KN.
Usnesení č. 5: Vyhláška o vytvoření školského obvodu základní školy byla zveřejněna a vyvěšena
po zákonem stanovenou dobu, je platná.
Usnesení č. 6: Obec se nezúčastnila výběrového řízení na prodej pozemku HJC/002/2018.
Usnesení č. 7: Rozpočtové opatření č. 2/2018 bylo provedeno a zveřejněno dle zákonných
požadavků.

Ad 3) Schválení programu zasedání
Starostka obce navrhuje schválení programu zastupitelstva v souladu s vyvěšenou pozvánkou a s
doplněním programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bezúplatný převod pozemků mezi Královéhradeckým krajem a obcí Nevratice.
Žádost o poskytnutí finančního dar – Domácí hospic Duha, o.p.s.
Žádost o dotaci – Český rybářský svaz MO Ostroměř
Různé
Diskuse
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.
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Ad 4) Bezúplatný převod pozemků mezi Královéhradeckým krajem a obcí
Nevratice
Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo Obce Nevratice schvaluje bezúplatný převod pozemků mezi
Královéhradeckým krajem a obcí Nevratice.
Královéhradecký kraj (dárce) převede z LV 146 do vlastnictví Obce Nevratice (obdarovaný):
dle geometrického plánu č. 121-212/2017 ze dne 19.1.2018 v k.ú. a obci Nevratice


p.p.č. 521/7 o výměře 460 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z pozemkové parcely č. 521/1



p.p.č. 521/8 o výměře 358 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z pozemkové parcely č. 521/1



p.p.č. 521/9 o výměře 445 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z pozemkové parcely č. 521/1

Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.
Zastupitelstvo schvaluje níže uvedené znění Omezujících podmínek.
Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se
obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude
přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníkem a
zeleným pásem, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či
jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

5
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Ad 5) Žádost o poskytnutí finančního daru Domácí hospic Duha, o.p.s.
Obec obdržela žádost (příloha č.2), na poskytnutí finančního z rozpočtu obce Nevratice od
Domácího hospice Duha, o.p.s., která poskytuje služby domácí hospicové péče na Hořicku.
Návrh usnesení č.3: zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního daru ve výši Kč 1.000,-.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

4
0
1

Usnesení č.3 bylo schváleno.

Ad 6) Žádost o dotaci – Český rybářský svaz MO Ostroměř
Obec obdržela žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nevratice od Českého rybářského svazu,
místní organizace Ostroměř, ve výši 2.500,- Kč za účelem pořádání rybářských závodů konaných na
Vojickém rybníku pro dospělé i děti v letošním roce.
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Návrh usnesení č.4: zastupitelstvo schvaluje na základě obdržené žádosti uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace č. 1 ČRS MO Ostroměř (příloha č.3), dotace ve výši 2.500,- Kč
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

5
0
0

Usnesení č.4 bylo schváleno.

Ad 7) Různé
Ad 8) Diskuze
Nebyly žádné podměty do diskuze.

Ad 9) Závěr
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončila v 17:30 hod.
V Nevraticích dne 22.2.2018
Zapsala: Veronika Šikýřová
Ověřovatelé zápisu: Vratislav Válek
Monika Brynychová
Starostka: Ing. Jitka Koubková
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