ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č.9/2018 KONANÉHO DNE 14.12.2018
Datum a čas konání:
14.12.2018 17.30 hod.
Místo konání:
obecní úřad Nevratice
Přítomní členové nového zastupitelstva: Patrik Petráček, Martin Vlášek, Vratislav Válek, Robert
Koudela, Lukáš Buben, Daniel Jirsa, Renata Volencová (Prezenční listina –příloha č.1)
Veronika Šikýřová – účetní obce
Počet přítomných hostů: 6

Navržený program:
Zahájení
Kontrola usnesení z předešlého zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Obecně závaznou vyhláška č. 2/2018, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
6) Rozpočet 2019
7) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
8) Kalkulace vodné a stočné 2019
9) Finanční hospodaření obce – změny v rozpočtu 2018
a) informace o rozpočtovém opatření č. 7 v pravomoci
starosty b) změna rozpisu rozpočtu č. 3 c) rozpočtové
opatření č. 8
10) Plán inventur
11) Schválení podání žádosti o dotaci do Programu
obnovy venkova 2019 - 19 POVU1
12) Nákup pozemků k akci „Stezka Nevratice –
Chomutice“
13) Finanční výbor – volba nového člena
14) Volba předsedy kulturního výboru
15) Různé
a) Volba předsedy výboru pro životní prostředí
b) Volba předsedy výboru pro odpadové hospodářství
16) Diskuse
17) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
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Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice bylo zahájeno v 17.30 hodin starostou obce panem
Robertem Koudelou.

Ad 2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
Všechna usnesení byla splněna.

Ad 3) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce pan Robert Koudela navrhuje na zapisovatele pana Patrika Petráčka. Dále pak
navrhuje ověřovateli zápisu pana Daniela Jirsu a pana Martina Vláška.
Návrh usnesení č.1
Zastupitelstvo obce Nevratice určuje zapisovatelem pana Patrika Petráčka.
Výsledek hlasování: pro:
proti:

2

zdrželi se:

1

4

Usnesení č.1 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.2
Zastupitelstvo obce Nevratice určuje ověřovateli zápisu pana Daniela Jirsu a pana Martina Vláška.
Výsledek hlasování: pro:
proti:

0

zdrželi se:

0

7

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Ad 4) Schválení programu
Starosta obce navrhuje v souladu s vyvěšenou pozvánkou následující program zasedání
zastupitelstva.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje následující program zasedání:
Obecně závaznou vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rozpočet 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
Kalkulace vodné a stočné 2019
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Finanční hospodaření obce – změny v rozpočtu 2018 a) informace o rozpočtovém opatření č. 7 v
pravomoci starosty b) změna rozpisu rozpočtu č. 3 c) rozpočtové opatření č. 8
Plán inventur
Schválení podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova 2019 - 19 POVU1
Nákup pozemků k akci „Stezka Nevratice – Chomutice“
Finanční výbor – volba nového člena
Volba předsedy kulturního výboru
Různé
a) Volba předsedy výboru pro životní prostředí
b) Volba předsedy výboru pro odpadové hospodářství
Diskuse
Závěr
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.3 bylo schváleno.

Ad5) Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvu byla předložena obecně závazná vyhláška č 2/2018 (Příloha č.2), o místním poplatku
za provoz systému shromažďování komunálních odpadů s aktualizovanými skutečnými náklady
roku 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Výše poplatku na systém
shromažďování komunálních odpadů zůstává pro rok 2019 neměnná. Zastupitelům byla předložená
kalkulace odpadového hospodářství obce v roce 2018 a byli informování nárůstu nákladů v roce
2019.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2018, o místním poplatku za
provoz shromažďování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: pro:

4

proti:

3

zdrželi se:

0

Usnesení č.4 bylo schváleno.
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Ad 6) Rozpočet 2019
Zastupitelé obce Nevratice obdrželi od účetní obce paní Veroniky Šikýřové ke schválení rozpočet
na rok 2019, který byl vyvěšen na úřední desce pod zákonem stanovenou dobou. Návrh rozpočtu na
rok 2019 je Přílohou č.3 tohoto zápisu.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje rozpočet na rok 2019 a stanovuje paragrafy jako závazné
ukazatelé dle členění rozpočtové skladby rozpočtu roku 2019. Rozpočet schvaluje v následující
výši:
Rozpočtové příjmy: 2 739 100,- Kč
Rozpočtové výdaje: 2 720 298,- Kč
Schválený rozpočet je přebytkový. Přebytek je ve výši 18 802,- Kč. Rozpočet bude zveřejněn dle
zákonných požadavků.
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.5 bylo schváleno.

Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce Nevratice 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 20.000,- Kč na straně příjmů a do výše 20.000,-Kč 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.
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Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.6 bylo schváleno.

Ad 7) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
Zastupitelé obce Nevratice obdrželi od účetní obce paní Veroniky Šikýřové ke schválení
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021. Střednědobý výhled byl vyvěšen po zákonem
stanovenou dobu na úřední desce.
Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
v následující výši a stanovuje paragrafy jako závazné ukazatelé dle členění rozpočtové skladby.
(Příloha č.4)
Na rok 2020
Rozpočtové příjmy: 2 749 900,- Kč
Rozpočtové výdaje: 2 292 000,- Kč
Schválený střednědobý výhled na rok 2020 je přebytkový. Přebytek je ve výši 457 900,- Kč.
Na rok 2021
Rozpočtové příjmy: 2 749 900,- Kč
Rozpočtové výdaje: 1 433 000,- Kč
Schválený střednědobý výhled na rok 2021 je přebytkový. Přebytek je ve výši1 316 900,- Kč.
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.7 bylo schváleno.
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Ad 8) Kalkulace vodné a stočné 2019
Zastupitelé obce Nevratice obdrželi od účetní obce paní Veroniky Šikýřové tabulku s kalkulací ceny
stočného v obci Nevratice na rok 2019. Zastupitelstvo obce má povinnost stanovit cenu stočného na
nadcházející rok. Stočné se v obci nevybírá.
Návrh usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje kalkulaci ceny stočného na rok 2018 dle výpočtu viz.
Příloha č.5
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.8 bylo schváleno.

Ad 9) Finanční hospodaření obce
a) Informace o rozpočtovém opatření č. 7 v pravomoci starosty
Účetní obce paní Veronika Šikýřová informovala zastupitele, že bylo provedeno rozpočtové
opatření č.7/2018 v měsíci září 2018 v pravomoci již bývalé starostky. (příloha č.6)
b) Změna rozpisu rozpočtu č.3
Účetní obce paní Veronika Šikýřová informovala zastupitele , že 26.října 2018 byla provedena
změna rozpisu rozpočtu č.3. (Materiál plánovaný na kulturní akce byl přesunut na věcné dary, aj.)
Příloha č.7
c)Rozpočtové opatření č.8
Účetní obce paní Veronika Šikýřová předložila zastupitelům návrh rozpočtového opatření č.8/2018
a pro všechny přítomné vysvětlila nejasné položky, které byly upravovány.
Návrh usnesení č.9:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje rozpočtové opatření, které je součástí tohoto zápisu
(Příloha č.8) a bude dle zákonných požadavků zveřejněno.
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.9 bylo schváleno.
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Ad 10) Plán inventur
Starosta obce Nevratice pan Robert Koudela navrhuje jako předsedkyni inventarizační komise paní
Renatu Volencovou. Dále jsou navrženi členové inventarizační komise, a to pan Martin Vlášek a
pan Daniel Jirsa. Veškeré práce inventarizační komise musí být splněny nejdéle do 31.1.2019.
Návrh usnesení č.10:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje plán inventur na rok 2019 (Příloha č.9)
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.10 bylo schváleno.

Ad 11) Schválení podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova 2019 - 19
POVU1
Starosta obce Nevratice pan Robert Koudela informoval zastupitelstvo o žádosti o dotaci do
Programu obnovy venkova 2019-19 POVU1 – Modernizace původní hasičské zbrojnice na
technické zázemí obce. Procento dotace z celkových výdajů je 50 %.
Návrh usnesení č.11:
Zastupitelstvo obce Nevratice podání žádosti do dotačního programu Královéhradeckého kraje
2019-19 POVU1, což je účel 1 – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura, oprava
a údržba občanské vybavenosti
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.11 bylo schváleno.

Ad 12) Nákup pozemků k akci „Stezka Nevratice – Chomutice“
Starosta obce Nevratice poskytnul informace: Jedná se o smlouvu s Agro Chomutice a.s. pro nákup
pozemků, použitých na akci Stezka Nevratice – Chomutice (Příloha č.10). Všichni zastupitelé měli
možnost smlouvu vidět, nikdo k ní nemá žádné výhrady.
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Návrh usnesení č.12:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvalují smlouvu č.10/2018 o nákupu pozemků od Agro Chomutice
a.s. za účelem odkoupení pozemků pro stezku mezi obcemi Nevratice – Chomutice.
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.12 bylo schváleno.

Ad 13) Finanční výbor – volba nového člena
Předseda finančního výboru oznámil změnu člena finanční komise, a to pana Martina Vláška
namísto paní Markéty Tesařové.
Návrh usnesení č.13:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje nového člena finančního výboru, pana Martina Vláška.

Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.13 bylo schváleno.

Ad 14) Volba předsedy kulturního výboru
Starosta obce Nevratice pan Robert Koudela navrhl zvolit za předsedu kulturního výboru pana
Martina Vláška. Nebyl podán žádný protinávrh.
Návrh usnesení č.14:
Zastupitelstvo obce Nevratice volí za předsedu kulturního výboru pana Martina Vláška.
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0
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Usnesení č.14 bylo schváleno.

Ad 15) Různé
a) Volba předsedy výboru pro životní prostředí
Starosta obce Nevratice pan Robert Koudela navrhl zvolit za předsedu výboru pro životní prostředí
pana Vratislava Válka. Nebyl podán žádný protinávrh.
Návrh usnesení č.15:
Zastupitelstvo obce Nevratice volí za předsedu výboru pro životní prostředí pana Vratislava Válka.
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.15 bylo schváleno.

b) Volba předsedy výboru pro odpadové hospodářství
Starosta obce Nevratice pan Robert Koudela navrhl zvolit za předsedu výboru pro odpadové
hospodářství pana Daniela Jirsu. Nebyl podán žádný protinávrh.
Návrh usnesení č.16:
Zastupitelstvo obce Nevratice volí za předsedu výboru pro odpadové hospodářství pana Daniela
Jirsu.
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.16 bylo schváleno.

Ad 16) Diskuze
Přítomní hosté podali návrhy do diskuze:
Návrh 1: ,,Byla nebo bude nějak zorganizována schůzka s obcí Chomutice ohledně pěněžní
výpomoci (,,žádosti´´) na Stezku Nevratice-Chomutice?´´ Starosta obce pan Robert Koudela
odpověděl: ,,Se starostkou obce Chomutice jsme domluveni, že tuto žádost projednáme osobně na
veřejném zastupitelstvu obce Chomutice.´´
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Návrh 2: ,,Bude se nějak řešit situace ohledně odkupování obecních pozemků?´´ Místostarosta obce
pan Lukáš Buben odpověděl: ,,Tuto záležitost budeme řešit v příštím roce.
Návrh 3:,, Budou nějakým způsobem informování obyvatelé vesnice o nadcházejících akcích
pomocí např. letáku (oběžníku) do schránek?´´Místostarosta obce pan Lukáš Buben odpověděl:
,,Pokusíme se během vánočních svátků.´´
Návrh 4:,, Bylo by možné osvětlit pozemek, příjezdovou cestu,k dále uvedenému pozemku (v
diskuzi)? ´´ Místostarosta obce pan Lukáš Buben odpověděl: ,,Pokusíme se domluvit s majiteli
ostatních pozemků, aby nám bylo umožněno na nich vybudovat osvětlení k danému pozemku.´´
Návrh 5:,, Byly už poslány všechny smlouvy na výkup pozemků?´´ Starosta obce pan Robert
Koudela odpověděl: ,,Ano, všechny.´´
Návrh 6: ,,Prosím zastupitelstvo o zamyšlení nad možným řešením s bioodpadem v roce 2019.
Dosavadní služba spojená s Agro Chomutice nebude moci totiž pokračovat.´´ Dále pak bylo
požádáno o přepsání některých informací na obecních internetových stránkách.

Ad 17) Závěr
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil v 18:45.
V Nevraticích dne 19.12.2018
Zapsal: Patrik Petráček
Ověřovatelé zápisu: Martin Vlášek

Daniel Jirsa
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