ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č. 7/2018 KONANÉHO DNE 29.8.2018
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomní členové zastupitelstva:

29.8.2018 17.30 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 17.30 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 7.6.2018.
Usnesení č. 2: smlouva o dílo se zhotovitelem stezky - uzavřena
Usnesení č.3: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, rozdělení na uznatelné a neuznatelné výdaje uzavřena
Usnesení č.4: smlouva se SFDI zatím není
Usnesení č.5: Provozní řád hřiště - platný
Usnesení č.6: Provozní řád bio – platný
Usnesení č.7: počet zastupitelů pro další období oznámeno registračnímu úřadu, vyvěšeno ÚD
Usnesení č.8: Rozpočtové opatření vyvěšeno

Ad 3) Schválení programu zasedání
Starostka obce navrhuje schválení programu zastupitelstva v souladu s vyvěšenou pozvánkou a
doplněním programu o bod 7):
4) Dotace z rozpočtu obce
5) Směrnice pro nakládání s osobními údaji
6) Finanční hospodaření obce
a) Rozpočtové opatření
7) Stezka – Smlouva o smlouvě budoucí kupní
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr
Návrh usnesení č.1
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený program zasedání:
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.1 bylo schváleno.
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Ad 4) Dotace z rozpočtu obce
Obec obdržela žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce od ZŠ a MŠ Chomutice pro
školní družinu a školku na pomůcky, vybavení a hračky pro děti ve výši 2000,- Kč pro školní
družinu a 2.000,- Kč pro MŠ. K žádostem byly přiloženy seznamy dětí z obce Nevratice.
Dále obec obdržela žádost o poskytnutí neinvestiční dotace od TJ Sokol Chomutice na provozní
náklady ve výši 5.500,- Kč. K žádosti byl přiložen seznam členů z obce Nevratice.
Návrh usnesení č.2: zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti o poskytnutí
dotace od MŠ a ZŠ Chomutice uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o poskytnutí dotace č. 3
(Příloha č.2).
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.3: zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti o poskytnutí
dotace od TJ Sokol Chomutice uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 4 (Příloha č.3).
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.3 bylo schváleno.

Ad 5) Směrnice pro nakládání s osobními údaji
Návrh usnesení č.4: zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh směrnice pro nakládání
s osobními údaji (GDPR) (Příloha č.4).
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.4 bylo schváleno.

Ad 6) Finanční hospodaření obce
Starostka obce informovala zastupitele o provedení Změny rozpisu rozpočtu č. 2, který je součástí
zápisu(Příloha č.5). Dále starostka obce předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č.
6/2018, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení č.5: zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 (Příloha č.6), které je
nedílnou součástí tohoto zápisu a bude dle zákonných požadavků zveřejněno.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.5 bylo schváleno.
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Ad 7) Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Trasa stezky zasahuje do pozemku KN par.č. 697, který není v původním zakreslení trasy stezky.
Paní starostka navrhuje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní s vlastníkem pozemku. Pozemky
vlastníka, které jsou zasaženy stavbou stezky budou předmětem smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Obec bude vykupovat pozemky vydělené geometrickým plánem po dokončení stavby.
Návrh usnesení č.6: zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 1/2018
s vlastníkem pozemků KN 731, KN 697 panem Ing. Janem Zápotockým, dat. narození 25.8.1976,
bytem Nevratice 2, 508 01 Hořice (příloha č. 7)
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.6 bylo schváleno.

Ad 9) Různé
Starostka obce navrhla uspořádat akci ke 100. Výročí vzniku Československa připojením se
k celorepublikové akci – STROMY SVOBODY a při této příležitosti představit vyhotovené obecní
symboly (znak,vlajka). Akce by se konala během měsíce záři. Termín bude upřesněn.

Ad 10) Diskuze
Nebyly žádné podněty do diskuze.

Ad 11) Závěr
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončila v 18:00 hod.
V Nevraticích dne 31.8.2018
Zapsala: Veronika Šikýřová
Ověřovatelé zápisu: Monika Brynychová
Alice Prchlíková
Starostka: Ing. Jitka Koubková
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