ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č. 5/2018 KONANÉHO DNE 18.5.2018
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomní členové zastupitelstva:

18.5.2018 18.30 hod.
obecní úřad Nevratice
Ing. Jitka Koubková, Lukáš Buben, Alice Prchlíková, Monika
Brynychová, Vratislav Válek, Patrik Petráček
Prezenční listina (Příloha č. 1)

Omluveni:

Jaroslav Novotný

Hosté:

Veronika Šikýřová

Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice bylo zahájeno v 18.30 hodin starostkou obce ing.
Koubkovou. Ověřovateli zápisu byli stanoveni Monika Brynychová a Alice Prchlíková.
Zapisovatelkou Veronika Šikýřová.

Ad 2) Kontrola usnesení z předešlého zastupitelstva
Kontrola usnesení z předešlého zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.4.2018.
Usnesení č. 2: schválený závěrečný účet obce za rok 2017 je vyvěšen zákonným způsobem
Usnesení č. 3: schválení účetní závěrky obce za rok 2017. Hospodářský výsledek přeúčtován na
účet 432. Protokol o schválení účetní závěrky zaslán na KÚ.
Usnesení č.4: Schválení žádosti MR Podchlumí o poskytnutí finančních prostředků – Kompostéry.
Usnesení č.5: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce MR Podchlumí uzavřena, prostředky
poskytnuté, vypořádání do 31.12.2018.
Usnesení č.6: Rozpočtové opatření č. 3/2018 bylo provedeno a zveřejněno dle zákonných
požadavků.
Usnesení č.7: bylo provedeno přihlášení do Svazu místních samospráv ČR.

Ad 3) Schválení programu zasedání
Starostka obce navrhuje schválení programu zastupitelstva v souladu s vyvěšenou pozvánkou a
doplněním programu o body 4 Uzavírání pracovněprávního poměru se zastupiteli a 5 Prodej
obecních pozemků, ostatní body se vzestupně posunou:
Výběrové řízení „Stezka Nevratice – Chomutice podél komunikace II/327“
Výběrové řízení „Modernizace staré hasičárny na návsi“
Uzavírání pracovněprávních poměrů se zastupiteli
Prodej obecních pozemků
Finanční hospodaření obce
a) Rozpočtové opatření č. 4/2018
6) Různé
7) Diskuse
8) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)

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

6
0
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zdrželi se:

0

Usnesení č.1 bylo schváleno.

Ad 4) Výběrové řízení „Stezka Nevratice – Chomutice podél komunikace II/327“
Zastupitelstvo bylo informováno o přidělení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na
akci vybudování „Stezky Nevratice – Chomutice podél komunikace II/327“. Na základě přidělení
dotace navrhuje starostka obce zahájit výběrové řízení a oslovit tři dodavatele.
Návrh usnesení č.2: zastupitelstvo schvaluje zahájení výběrového řízení na akci „Stezka Nevratice
– Chomutice podél komunikace II/327“ v režimu Veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vnitřní směrnice obce pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostku oslovením následujících
uchazečů:
M-SILNICE a.s., se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové 500 02, IČ: 42196868
COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9 190 00, IČ: 26177005
EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Praha 1 110 00, IČ: 45274924
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Ad 5) Výběrové řízení „Modernizace staré hasičárny na návsi“
Zastupitelstvo bylo informováno, že v pondělí 21.5.2018 bude schvalovat zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje přidělení dotací z Programu obnovy venkova 18POVU1, obnova a údržba
venkovské zástavby a občanské vybavenosti, kde obec žádala o dotaci na „Modernizaci staré
hasičárny na návsi“. V případě schválení obdržení dotace zahájí starostka výběrové řízení. Budou
osloveni minimálně 3 dodavatelé k podání cenové nabídky. Vzhledem k předpokládané částce bude
výběrové řízení probíhat formou marketinkového průzkumu. Výběrové řízení se řídí zákonem
134/2016 Sb. a vnitřní směrnicí obce o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Návrh usnesení č.3: zastupitelstvo obce v případě obdržení dotace z Programu obnovy venkova 18POVU1 schvaluje navýšení rozpočtových výdajů na „Modernizaci staré hasičárny na návsi“
v rozpočtu obce na rok 2018 ve výši předpokládané hodnoty ceny zakázky. Navýšení rozpočtu bude
součástí rozpočtového opatření č. 4/2018.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.4: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na výše uvedenou akci a pověřuje starostku podpisem
předmětné smlouvy.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0
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Usnesení č.4 bylo schváleno.

Ad 6) Uzavírání pracovněprávních poměrů se zastupiteli
Zastupitelstvo bylo informováno o povinnosti schvalovat uzavření pracovněprávních vztahů mezi
obcí a zastupiteli.
Návrh usnesení č.5: zastupitelstvo schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu mezi zastupitelem
panem Patrikem Petráčkem a obcí Nevratice. Bude uzavřena Dohoda o provedení práce na sekání
veřejné zeleně v období do 20.5.2018 do 31.12.2018. Odměna je stanovena na 100 Kč/hodinu.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.5 bylo schváleno.

Ad 7) Prodej obecních pozemků
Starostka obce upozornila zastupitele, že v obci jsou obecní pozemky neoprávněně využívané,
neoprávněně zaplocené či neoprávněně zastavěné a navrhuje zahájit řízení vedoucí k narovnání
vlastnických poměrů. Zastupitelstvo vyslovilo souhlas se zahájením řízení vedoucího k narovnání
pozemkových poměrů. Žádné usnesení v tomto bodě přijato nebylo. Vzhledem k rozdílným
názorům mezi zastupiteli na provedení řízení budou probíhat další jednání. Seznam pozemků je
uveden v příloze zápisu (Příloha č. 2).

Ad 8) Finanční hospodaření obce
Účetní obce předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 4/2018, který je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení č.6: zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018(Příloha č.3), které je
nedílnou součástí tohoto zápisu a bude dle zákonných požadavků zveřejněno.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.6 bylo schváleno.

Ad 9) Různé
Ad 10) Diskuze
Nebyly žádné podměty do diskuze.

Ad 11) Závěr
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončila v 19:30 hod.
V Nevraticích dne 24.5.2018

~3~

Zapsala: Veronika Šikýřová
Ověřovatelé zápisu: Monika Brynychová
Alice Prchlíková
Starostka: Ing. Jitka Koubková
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