Zasedání zastupitelstva obce č.6/2009
ze dne 7.září 2009
ZÁPIS:
Přítomni:

Ing. L. Podlipný, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, U. Stannerová

Nepřítomni: H. Fidranská -omluvena,Němeček,Sehnoutková
Hosté:

Dle prezenční listiny

Datum a čas: 7. září 2009 / 19:00 – 20:00 /
Místo:

OÚ Neděliště

P r o g r a m:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č. 3 na dotaci 80.000,- Kč přidělenou z Programu obnovy
venkova na úhradu úroků z úvěru
6) Rozpočtové opatření č. 4 na dotaci 79.837,- Kč přidělenou na zřízení kontaktního
místa Czech POINT
7) Smlouva o sdružení finančních prostředků mezi obcí Neděliště a Královéhradeckým
krajem na řešení vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikacemi a chodníky
8) Smlouva o dílo na výměnu oken v budově obecního úřadu
9) Informace z porad zastupitelstva obce
10) Diskuze
11) Závěr
Program:
1/ Zasedání zahájil v 19:00 hodin Ing. L. Podlipný. Přivítal přítomné a seznámil je
s programem zasedání.
S programem souhlasili všichni zastupitelé.
2/ Jako zapisovatelka byla navržena Andrea Netušilová, ověřovatelé zápisu p Mozdík a p.
Otřísal.
S volbou zapisovatele a ověřovatelů souhlasili všichni zastupitelé.
3/ Do návrhové komise navržen p. Michálek a p. Podlipný
S volbou návrhové komise souhlasili všichni zastupitelé.
4/ Proběhla kontrola zápisu ze zasedání z měsíce června 2009
p. Podlipný sděluje, že vzhledem k tomu, že zastupitelstvo neschválilo změnu zápisu, nebyl
k minulému zápisu připojen přípis p. Kopeckého.
Zápis z minulého jednání byl schválen bez připomínek.

5) Rozpočtové opatření č. 3 na dotaci 80.000,- Kč přidělenou z Programu obnovy venkova
na úhradu úroků z úvěru
Dotace přišla na účet obce koncem června, je potřeba ji zahrnout do rozpočtu
Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3/2009,kterým se zvyšuje
rozpočet obce v příjmech v pol. 4122 o částku 80.000,- Kč a ve výdajích v paragrafu
3412 a položce 5139 o částku 80.000,- Kč.
Usnesení j e d n o m y s l n ě chváleno všemi zastupiteli.
6) Rozpočtové opatření č. 4 na dotaci 79.837,- Kč přidělenou na zřízení kontaktního
místa Czech POINT
Dotace přišla na účet obce během srpna, je třeba ji zahrnout do rozpočtu
Návrh na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2009, kterým se zvyšuje
rozpočet obce v příjmech v pol. 4116 o částku 79.837,- Kč a ve výdajích v paragrafu
6171 o částku 79.837,- Kč.
Usnesení j e d n o m y s l n ě

schváleno všemi zastupiteli.

7) Smlouva o sdružení finančních prostředků mezi obcí Neděliště a Královéhradeckým
krajem na řešení vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikacemi a chodníky
Komunikace a chodníky jsou dosud vedeny v katastru na společné pozemkové parcele
ve vlastnictví státu, přičemž vlastníkem komunikací III. třídy je Královéhradecký kraj a
chodníky jsou ve vlastnictví obce. Pro vyřešení tohoto rozporu je nutné vypracovat oddělovací
geometrický plán, na jehož úhradě se budou rovným dílem podílet obec a kraj – viz text
smlouvy .
-

P. Podlipný jednal s Ing. Sejkorou, který má na starosti majetkoprávní věci, s nímž se
dělala konzultace ohledně výběru geodeta. Geodézie zpracuje nabídku během cca 14
dnů.

Návrh na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o sdružení finančních prostředků mezi obcí
Neděliště a Královéhradeckým krajem na řešení vlastnických vztahů k pozemkům pod
komunikacemi a chodníky
Usnesení j e d n o m y s l ně

schváleno všemi zastupiteli.

8) Smlouva o dílo na výměnu oken v budově obecního úřadu
Jedná se o smlouvu mezi obcí Neděliště a p.Vratislavem Scannerem, rozsah, cena i
dodavatel zakázky byly schváleny zastupitelstvem obce v říjnu 2008.
-

Smlouva zjednodušena zejména v čl. 2, kde není žádný projekt na okna.
P. Podlipný v bodě 1 přepsal, že platba bude ve 2 splátkách

Návrh na u s n e s e n í
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo na výměnu oken v budově obecního úřadu
mezi obcí Neděliště a p. Vratislavem Stannerem.
Usnesení j e d n o m y s l n ě schváleno všemi zastupiteli.

9/ Informace z porad zastupitelstva obce
10/ Diskuse
Z mikroregionu přišla informace, že se tvoří informační brožura s informacemi o obcích
ohledně roku 1866. Jsou potřeba poskytnout nějaké fotografie a texty k tématu roku 1866.
Bude potřeba do brožury poskytnout znak obce Neděliště.

Z místní akční skupiny Hradecký venkov vydali výzvu na podávání projektu na dotace, které
budou poskytovat. Výzvu vyhlásili 27.8.2009, informace přišla na obecní úřad minulý týden.
Vzhledem k tomu, že je to určeno především pro obce v příslušném regionu, především
neziskové organizace, může o dotaci žádat téměř kdokoliv avšak termín k podání je téměř
šibeniční, a to do 24.9.2009.
.- p. Michálek navrhuje, aby do toho byla zahrnuta tělocvična ve školce, popřípadě vybavení
tělocvičny.
Obecní úřad obdržel dopis od pana Kopeckého. Dopis byl p. Podlipným předán p. Otřísalovi.
Ten jej přečetl zastupitelům obce.
Přípis p. Kopeckého v doslovném znění:
Dobrý den.
Tuto zprávu považujte prosím za oficiální podání. Přeji si, aby tento text byl přečten při
veřejném zasedání obecního zastupitelstva jako můj příspěvek a aby to bylo řádně
projednáno. Podání e-mailem přijímají i nejvyšší státní orgány tak předpokládám, že bude
řádně projednáno i toto.
Už v minulém roce jsem Vás e-mailem upozornil na to, že když byla v místním rozhlase zpráva
o dovolené paní doktorky Kowalské, nedostali jsme text hlášení, ačkoli v jiných případech
nám dochází. Právě hlášení o fungování zdravotního střediska se nás dotýká nejvíc a je pro
nás tedy nejdůležitější. V tomto roce se přes upozornění situace opakuje. Na mé upozornění
rozeslal text hlášení alespoň pan Michálek. To ovšem nic nemění na tom, že se k nám
upozornění dostalo teprve tehdy, kdy už je středisko zavřené a nemůžeme si tedy léky zajistit s
předstihem.
Pokud vím, v obou případech, loni i letos text hlášení v rozhlase četl ale nerozeslal pan
Otřísal. Odeslat e-mail dokáže, podle mého názoru, po předvedení i cvičená opice (obecné
konstatování, aniž bych tím měl na mysli někoho konkrétního) tak nevím, v čem je problém?
Pokud není ochoten nebo schopen zajistit mimo přečtení také rozeslání zprávy, myslím si, že
by měl pan Otřísal vážně zvážit, zda být i nadále v zastupitelstvu obce!
Další moje připomínka se týká příspěvku, který pan Otřísal dostává za dovážení potravin pro
některé občany. Tento příspěvek byl myslím dokonce zvýšen. Domnívám se, že tuto činnost
nedělá pan Otřísal ze žádných bohulibých, ale z čistě praktických a zištných pohnutek. Jednak
si tím zvyšuje obrat a tím i příjem, neboť je určitě finančně motivován, a za druhé si tím také
oddaluje nebezpečí uzavření prodejny pro neekonomičnost. Takže si myslím, že příspěvek by
se mu nemusel vyplácet. Nebo by neměl být zvyšován ale snížen. Už v minulosti jsem si na
pana Otřísala a jejich rodinu udělal dost negativní názor, když za minulého režimu svévolně
rozhodovali například o tom, komu prodají kolik pomerančů, což si myslím rozhodně nebylo v

jejich kompetenci. Při veřejných zasedáních si pan Otřísal stále čmáře po papíře, místo toho,
aby pozornost věnoval projednávaným záležitostem.
Domnívám se, že pan Otřísal není jako zastupitel pro obec ani občany žádným přínosem a
doporučuji mu, aby odstoupil a v příštím období už nekandidoval. A zahrádkáři nebo hasiči
(nevím kdo jej navrhuje) by tohoto pána už neměli dávat na kandidátku.
Jiří Kopecký
Neděliště 10

Reakce p. Otřísala na přípis p. Kopeckého
K problémovému hlášení o dovolené MuDr. Kowalské. Zdravotní sestra, která chodí do
prodejny ve Světí na nákupy mi řekla mezi řečí: „Jestli budeš mít čas vyhlas prosím tě, že
budeme mít dovolenou“. A to se stalo. Po e-mailu zaslaném p.Jiřím Kopeckým jsem vzkázal
MuDr. Kowalské, že až příště bude chtít něco vyhlásit, ať to sepíše na papír a označí
razítkem, což MuDr. Kowalská odmítla s tím, že na zdravotním středisku ve Všestarech visí
informace o dovolené více jak měsíc, takže by měl každý kdo k ní chodí pravidelně o její
dovolené vědět a že je jen na mé dobré vůli zda to budu hlásit. Já sám za ty roky co ve Světí
prodávám, vím že zdravotní středisko ve Všestarech má dovolenou ve stejnou dobu, plus
mínus týden, takže ten kdo potřebuje léky by si to mohl pamatovat a nespoléhat se na to, že to
za něho někdo jiný bude zjišťovat (tím samozřejmě nemyslím žádnou konkrétní osobu).
K problému rozvážení nákupů pro potřebné občany. Na veřejném zasedání konaném dne
24.6.2002, kdy se řešil problém s uzavřením prodejny smíšeného zboží v obci byly řešeny dvě
varianty zásobování potřebným občanů. Bylo jednáno s provozovatelem pojízdné prodejny,
která by do obce jezdila v pondělí a ve čtvrtek v určenou dobu a obec by tuto službu dotovala
Kč 1.100,-- měsíčně. Druhá varianta byla ta, která funguje do dnes a to rozvážení nákupů
mojí osobou. Pro druhou variantu, se kterou souhlasili všichni přítomní hosté, odhlasovali
jednohlasně všichni přítomní zastupitelé. Jmenovitě p. Luboš Podlipný, p. Jiří Němeček st., p.
Milan Kopecký, p. Josef Michálek ml., p. Luděk Mozdík, p. Dagram Kutíková, p. Václav
Stanner, p. Václav Bárta a Václav Otřísal. Od 2. pololetí roku 2002 do 1. pololetí 2009
uplynulo 7 let. Mé odměny činili Kč 35.000,--. Dotace pojízdné prodejně pří její nemněné výši
by za 7 let činila Kč 92.400,--. Nikdy by mě nenapadlo to počítat, nebýt pana Jiřího
Kopeckého, ale ušetřil jsem obci za těch 7 let Kč 57.400,--. Co se týká obchodu ve Světí a jeho
prosperity. Obec Světí má cca 295 obyvatel a firma Hruška má plán tržby na jednoho
obyvatele Kč 1.000,--. V červenci 2009 byla tržba cca Kč 464.000,--, srpnu Kč 454.000,--,
nákupy vožené do Nedělišť činili zhruba 5 – 6.000,-- Kč měsíčně.
Co se týče mé rezignace – pan Kopecký mě pravděpodobně nevolil, tudíž nemá nárok něco
takového ode mě vyžadovat. Kdysi jsem řekl, že budu kandidovat do Zastupitelstva obce
pokud mě budou voliči volit, takže pokud mě SDH Neděliště, ČZS Neděliště nebudou na své
kandidátce chtít, věřím že potřebný počet hlasů na svou vlastní kandidátku seženu. Vždycky
jsem se do Zastupitelstva obce dostal výší počtu hlasů, nikdy to nebylo systémem počítání, na
úkor někoho s vyšším počtem hlasů.
Na veřejných zasedáních si čmárám z jednoduchého důvodu. Navštěvuji pravidelně
pravidelné čtrnáctidenní porady zastupitelstva, kde jsou několikráte projednávány body
z veřejných zasedání, takže pro většinu z nás jsou notoricky známé. Když však někdo na tyto
porady nechodí a pak se ptá na věci mě známé, krátím si tyto mě chvíle čmáráním.
Co se týče důvodu proč mě pan Kopecký nemá v lásce, k takovému naivnímu důvodu
z bývalého režimu se nebudu vyjadřovat.

Zastupitelstvo obce nemá kompetence se k tomuto vyjadřovat. P. Michálek se vyjadřuje
k tomu, že apeloval na p. Otřísala, aby sdělení zasílal. Koho bude SDH dávat na kandidátku
je čistě věcí SDH a nikoho jiného.
11/ Závěr
Jednání skončeno v 20:00 hodin.
V Nedělištích dne 7.9.2009
Počet stran : 5
Zapsala : Andrea Netušilová
Ověřili : Luděk Mozdík – předseda stavebního výboru
Václav Otřísal – předseda finančního výboru
Ing.Luboš Podlipný - starosta

Obec Neděliště
Zasedání zastupitelstva obce č.6/2009
ze dne 7.9.2009
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
Schvaluje :
1) rozpočtové opatření č.3/2009,kterým se zvyšuje rozpočet obce v příjmech v pol. 4122 o
částku 80.000,- Kč a ve výdajích v paragrafu 3412 a položce 5139 o částku 80.000,- Kč.
2) rozpočtové opatření č. 4/2009, kterým se zvyšuje rozpočet obce v příjmech v pol. 4116 o
částku 79.837,- Kč a ve výdajích v paragrafu 6171 o částku 79.837,- Kč.
3) smlouvu o sdružení finančních prostředků mezi obcí Neděliště a Královéhradeckým krajem
na řešení vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikacemi a chodníky
4) smlouvu o dílo na výměnu oken v budově obecního úřadu mezi obcí Neděliště a p.
Vratislavem Stannerem.
Zapsala : Andrea Netušilová
Ověřili : Luděk Mozdík – předseda stavebního výboru
Václav Otřísal – předseda finančního výboru
Ing.Luboš Podlipný - starosta

