ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č.5/2020 KONANÉHO DNE 10.12.2020
Datum a čas konání:
10.12.2020 18.00 hod.
Místo konání:
obecní úřad Nevratice
Přítomní členové zastupitelstva: Patrik Petráček, Daniel Jirsa, Vratislav Válek, Robert Koudela,
Luboš Trnka, Martin Vlášek
(Prezenční listina –příloha č.1)
Omluveni: Lukáš Buben
Počet přítomných hostů: 0 hostů (Prezenční listina hostů –příloha č.2)
Výsledky hlasování: Příloha č.3

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z předešlého zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Schválení programu
5. Rozpočet na rok 2021
6. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023
7. Pravomoce k rozpočtovým opatřením v roce 2021
8. Plán inventur – inventurní komise
9. Kalkulace stočného
10. Kalkulace odpadového hospodářství
11. Finanční výbor – kontrola
12. Kontrolní výbor - kontrola
13. Finanční hospodaření obce
a) Rozpočtové opatření č.8
b) Nové rozpočtové opatření č.9
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr

Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice zahájil starosta obce pan Patrik Petráček v 18:00, a zároveň
prohlásil zastupitelstvo za usnášeníschopné.

Ad 2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
Zasedání zastupitelstva konané dne 15.10.2020
1. Finanční dar – TJ Sokol Chomutice – bylo řádně schváleno poskytnutí finančního daru
2. Schválení působnosti – Místní akční skupina Podchlumí (MAS Podchlumí) – Schváleno
působnosti obce na období 2021 – 2027
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3. Žádost o dotaci na opravu střechy – žádost o dotaci byla řádně schválena a obec bude
v nejbližší době podávat žádost do dotačního programu Královéhradeckého kraje
4. 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 Martina Vláška a pana Daniela Jirsu.
Návrh usnesení č.1
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje zapisovatelem pana Patrika Petráčka.
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

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

pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

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

4. Schválení programu
5. Rozpočet na rok 2021
6. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023
7. Pravomoce k rozpočtovým opatřením v roce 2021
8. Plán inventur – inventurní komise
9. Kalkulace stočného
10. Kalkulace odpadového hospodářství
11. Finanční výbor – kontrola
12. Kontrolní výbor - kontrola
13. Finanční hospodaření obce
c) Rozpočtové opatření č.8
d) Nové rozpočtové opatření č.9
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
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Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje následující program zasedání:
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Ad 5) Rozpočet na rok 2021
Zastupitelé obce Nevratice obdrželi od účetní obce paní Veroniky Šikýřové ke schválení rozpočet
na rok 2021, který byl vyvěšen na úřední desce pod zákonem stanovenou dobou. Návrh rozpočtu na
rok 2021 je Příloha č.4 tohoto zápisu.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje rozpočet na rok 2021 a stanovuje paragrafy jako závazné
ukazatelé dle členění rozpočtové skladby rozpočtu roku 2021. Rozpočet schvaluje v následující
výši:
Rozpočtové příjmy: 2 465 300,00 ,- Kč
Rozpočtové výdaje: 2 454 309,00 ,- Kč
Schválený rozpočet je přebytkový. Přebytek je ve výši 10.991,00 ,- Kč.
Schválený rozpočet bude zveřejněn dle zákonných požadavků.
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.4 bylo schváleno.

Ad 6) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023
Zastupitelům obce Nevratice byl předložen návrh na Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a
2023. Střednědobý výhled byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023
v následující výši a stanovuje paragrafy jako závazné ukazatelé dle členění rozpočtové skladby.
(Příloha č.5)
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Na rok 2022
Rozpočtové příjmy: 2 405 300,00 ,- Kč
Rozpočtové výdaje: 1 772 500,00 ,- Kč
Schválený střednědobý výhled na rok 2022 je přebytkový. Přebytek je ve výši 632 800,00 ,- Kč.
Na rok 2023
Rozpočtové příjmy: 2 410 300,00 ,- Kč
Rozpočtové výdaje: 1 710 500,00 ,- Kč
Schválený střednědobý výhled na rok 2023 je přebytkový. Přebytek je ve výši 699 800,00 ,- Kč.

Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.5 bylo schváleno.

Ad 7) Pravomoce k rozpočtovým opatřením v roce 2021
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 neomezené výše Kč na straně příjmů a do výše 50.000,-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.
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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.
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.6 bylo schváleno.

Ad 8) Plán inventur – inventurní komise
Starosta obce Nevratice pan Patrik Petráček navrhuje jako předsedu inventarizační komise pana
Martina Vláška. Dále jsou navrženi členové inventarizační komise, a to pan Daniel Jirsa a pan
Luboš Trnka. Veškeré práce inventarizační komise musí být splněny nejdéle do 25.1.2021.
Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje plán inventur na rok 2021 (Příloha č.6)
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.7 bylo schváleno.

Ad 9) Kalkulace stočného
Zastupitelstvu byla předložena tabulka s kalkulací ceny stočného v obci Nevratice na rok 2021.
(Příloha č.7) Zastupitelstvo obce má povinnost stanovit cenu stočného na nadcházející rok, i když
se stočné v obci nevybírá. Cena byla stanovena na 0 Kč,Dále pak obec vydává nový plán obnovy kanalizace, který bude platný od roku 2020 do roku 2029.
(Příloha č.8)
Návrh usnesení č.8: Zastupitelstvo schvaluje kalkulaci ceny stočného na rok 2021 dle výpočtu
uvedeného v Příloha č.7 a dále schvaluje Plán obnovy kanalizace na roky 2020 -2029.
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.8 bylo schváleno.

Ad 10) Kalkulace odpadového hospodářství
Zastupitelstvu obce Nevratice byla předložena kalkulace odpadového hospodářství na rok 2021
(Příloha č.9) k platnosti výši místního poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování
komunálních odpadů na následující kalendářní období, tj. rok 2021.
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Návrh usnesení č.9: Zastupitelstvo schvaluje následující:
Sazba místního poplatku pro rok 2021 zůstává ve výši 500 Kč-,/poplatník. Tato cena zůstává nadále
stejná i vůči stoupající ceně nákladů.
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.9 bylo schváleno.

Ad 11) Finanční výbor – kontrola
Předseda finančního výboru předložil zastupitelstvu Zápis z jednání finančního výboru obce
Nevratice, konaného dne 24.11.2020 (příloha č.10). Finanční výbor provedl kontrolu pokladního
dokladu, stav pokladny a zkontroloval bankovní výpisy.
Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru obce Nevratice ze 24.11.2020.

Ad 12) Kontrolní výbor – kontrola
Předseda kontrolního výboru předložil zastupitelstvu Zápisy z jednání kontrolního výboru obce
Nevratice, konaných dne 24.6.2020 (příloha č.11) a dne 5.11.2020 (příloha č.12) . Kontrolní výbor
provedl kontrolu usnesení a zápisů zasedání zastupitelstva č.1/2020 až č.4/2020.
Zastupitelstvo bere na vědomí Zápisy z jednání kontrolního výboru obce Nevratice ze 24.6.2020
a dne 5.11.2020

Ad 13) Finanční hospodaření obce
Starosta obce informoval zastupitele o provedení Rozpočtového opatření č. 8/2020, které je součástí
zápisu (příloha č. 13). Rozpočtové opatření bylo provedeno v kompetenci starosty obce.
Dále starosta obce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 9/2020, které je také
součástí tohoto zápisu. (příloha č. 14).
Návrh usnesení č.10:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020.
Výsledek hlasování:

pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.10 bylo schváleno.

Ad 14) Různé

Ad 15) Diskuze
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Zvířata v kanalizaci – Bylo poukázáno na to, že se v kanalizaci obce vyskytují nutrie. Možnosti,
jaké tomuto předejít, bude zastupitelstvo řešit. Nejdříve bude zjištěna situace ohledně životního
prostředí a na příští poradě zastupitelstva dojde k objasnění situace.
Zanesení trubek od kanalizace – odtékání vody do řeky. Budou zjištěny odtoky dle plánu kanalizace
a na příští poradě zastupitelstva bude projednáno. Následně se určí další kroky.

Ad 16) Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:30
V Nevraticích 15.10.2020
Zapsal: Patrik Petráček
Ověřovatelé zápisu:
Martin Vlášek

Daniel Jirsa

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

9
Pro

10
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
Pro
Pro

~8 ~

