ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č.2/2020 KONANÉHO DNE 14.5.2020
Datum a čas konání:
14.5.2020 17.30 hod.
Místo konání:
obecní úřad Nevratice
Přítomní členové zastupitelstva: Patrik Petráček, Martin Vlášek, Luboš Trnka, Lukáš Buben, Daniel
Jirsa, Vratislav Válek, Robert Koudela
(Prezenční listina –příloha č.1)
Počet přítomných hostů: 0 hostů (Prezenční listina hostů –příloha č.2)
Výsledky hlasování: Příloha č.3

Program:
Zahájení
Kontrola usnesení z předešlého zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Závěrečný účet za rok 2019
Účetní závěrka za rok 2019
Vyhláška o třídění odpadů č.1/2020
Žádost o podporu
Finanční hospodaření obce
a) Rozpočtové opatření č.2
b) Nové rozpočtové opatření č.3
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice zahájil starosta obce pan Patrik Petráček v 17:30, a zároveň
prohlásil zastupitelstvo za usnášeníschopné.

Ad 2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
Zasedání zastupitelstva konané dne 20.2.2020
1. Schválení vyhlášky o třídění odpadů – Vyhláška byla řádně schválena
2. Dodatek ke smlouvě – veřejné osvětlení – Veřejné osvětlení bylo dokončeno v řádném
termínu
3. Odměny zastupitelů – Od 1.3.2020 jsou vypláceny nové odměny zastupitelům
4. Dotace SDH Nevratice – Bylo schváleno poskytnutí dotace
5. Strategický dokument obce na roky 2020 až 2024 – Byl schválen návrh nového
strategického dokumentu
6. Pomoc obci – žádost o příspěvek – Zastupitelstvo zamítlo žádost
7. Vyřazení majetku obce – Schválen seznam majetku k vyřazení
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8. Úprava ceny materiálu pro odpadové hospodářství - Od 1.3.2020 jsou platné nové ceny
9. Finanční hospodaření obce – vzato na vědomí

Ad 3) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce pan Patrik Petráček navrhuje na zapisovatele sebe, tj. Patrika Petráčka. Dále pak
navrhuje ověřovateli zápisu pana Vratislava Válka a pana Roberta Koudelu.
Návrh usnesení č.1
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje zapisovatelem pana Patrika Petráčka.
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.1 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.2
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje ověřovateli zápisu pana Vratislava Válka a pana Roberta
Koudelu.
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Ad 4) Schválení programu
Starosta obce navrhuje v souladu s vyvěšenou pozvánkou následující program zasedání zastupitelstva.

5. Závěrečný účet za rok 2019
6. Účetní závěrka za rok 2019
7. Vyhláška o třídění odpadů č.1/2020
8. Žádost o podporu
9. Finanční hospodaření obce
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje následující program zasedání:
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0
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Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Ad 5) Závěrečný účet za rok 2019
Zastupitelstvo bylo informováno o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Účetní obce
předložila zastupitelstvu ke schválení Závěrečný účet obce za rok 2019 (příloha č.4). Návrh
závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce zákonem stanovenou
dobu.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nevratice za rok 2019 bez výhrad.
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.4 bylo schváleno.

Ad 6) Účetní závěrka za rok 2019
Zastupitelstvo bylo informováno o výsledku hospodaření obce za rok 2019. Účetní obce předložila
zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku obce Nevratice z rok 2019.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Nevratice za rok 2019:
Ve výši nákladů:
Ve výši výnosů:
Ve výši hospodářského výsledku za rok 2019:

2 424.297,95 Kč
3.100.472,94 Kč
676.174,99 zisk

Hospodářský výsledek bude v nejbližším účetním období přeúčtován na účet 432 – Výsledek
hospodaření předchozích účetní období.
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.5 bylo schváleno.

Ad 7) Vyhláška o třídění odpadů č.1/2020
Zastupitelstvu byla předložena Obecně závazná vyhláška č.1/2020, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území
obce Nevratice
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Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území
obce Nevratice (Příloha č.5)
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.6 bylo schváleno.

Ad 8) Žádost o podporu
Obec obdržela žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nevratice na provoz Linky pomoci,z.s.
Starosta všechny přítomné s žádostí seznámil.(příloha č.6)
Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce neschvaluje udělení dotace z rozpočtu obce pro Linku bezpečí,z.s.
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.7 bylo schváleno.

Ad 9) Finanční hospodaření obce
Starosta obce informoval zastupitele o provedení Rozpočtového opatření č. 2/2020, které je součástí
zápisu a dále o provedení Změny rozpisu rozpočtu č. 2/2020. (příloha č. 7) Rozpočtové opatření
bylo provedeno v kompetenci starosty obce.
Dále starosta obce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3/2020, které je nedílnou
součástí tohoto zápisu. (příloha č. 8).
Návrh usnesení č.8:
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020.
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

7
0
0

Usnesení č.8 bylo schváleno.

Ad 10) Různé
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Ad 11) Diskuze
Jeden z přítomných zastupitelů vznesl dotaz na vysazování nových stromků v obci. Starosta a
místostarosta odpověděli a upřesnili, že zastupitelstvo chtělo pořádat sázení stromků na cyklostezce
a akce měla být pojata jako veřejná (hromadná). Dále pak bylo vysvětleno, že tato akce se z důvodu
vyskytlé pandemie nemohla konat, a je přesunuta na nejbližší možný termín, tj. podzim.

Ad 12) Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17:50

V Nevraticích 15.5.2020
Zapsal: Patrik Petráček

Ověřovatelé zápisu:
Vratislav Válek

Robert Koudela

Patrik Petráček
Starosta obce Nevratice
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Příloha č.3
Hlasování
Usnesení:
Patrik
Petráček
Lukáš Buben
Robert
Koudela
Martin Vlášek
Luboš Trnka
Daniel Jirsa
Vratislav
Válek

1
Pro

2
Pro

3
Pro

4
Pro

5
Pro

6
Pro

7
Pro

8
Pro

Pro
Pro

Pro
Pro

Pro
Pro

Pro
Pro

Pro
Pro

Pro
Pro

Pro
Pro

Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro

Pro
Pro
Pro
Pro
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