Obec Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č.4 ze dne 5.9.2011
Zápis:
Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, J. Michálek, L. Mozdík, M. Špačková, J.Ponikelský, L.
Mohsová
Nepřítomni: L. Bareš
Hosté:

dle prezenční listiny

Datum a čas:

05.09.2011 /19:00 – 20:20 hodin/

Místo:

Obecní úřad Neděliště

1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu chodníku a o omezení užívání nemovitosti mezi
obcí Neděliště a Správou silnic Královéhradeckého kraje
6) Výběr dodavatele na výměnu oken v hospodě Na koupališti
7) Smlouva o dodávce vody na obecní úřad s Královéhradeckou provozní a.s.
8) Rozpočtové opatření č. 4 na přijetí dotace z Programu obnovy venkova, na přijetí poplatků za
výherní hrací přístroj, na přijetí provozních záloh od nájemce hospody na koupališti
9) Rozpočtové opatření č. 5 na výdaje související s opravou kostela
10) Informace z porad zastupitelstva obce
11) Diskuze
12) 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 paní Špačková a paní
Mohsová
S volbou zapisovatele a ověřovatelů zápisů souhlasili všichni zastupitelé.
3. Do návrhové komise navrženi p. Michálek a p. Podlipný
S volbou souhlasili všichni zastupitelé.
4. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
Žádné připomínky k zápisu z minulého zasedání.
5) Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu chodníku a o omezení užívání nemovitosti mezi
obcí Neděliště a Správou silnic Královéhradeckého kraje
Smlouva se uzavírá v souvislosti s rekonstrukcí chodníků podél komunikace 3. třídy č. 3252,
která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje
-

Pan Podlipný sdělil, že smlouvu bylo potřeba uzavřít dříve, než nastoupila firma na opravu
chodníků. Ve smlouvě je uvedeno, za jakých podmínek je možné komunikaci využít, to vše za
úplatu 1.200,- Kč. Tato částka byla uhrazena. Při výměně obrubníků došlo k vytrhání asfaltu
v různém rozsahu a nyní bude probíhat úprava komunikace do původního stavu.

Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo s ch v a l u j e smlouvu č.135/HK/Šm/OUN/11/F mezi obcí Neděliště a
Správou silnic Královéhradeckého kraje.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé. Usnesení bylo přijato.

6) Výběr dodavatele na výměnu oken v hospodě na koupališti
Výběrového řízení se zúčastnili Vratislav Stanner, Miroslav Hubka a DVENA s.r.o. Hradec
Králové. Všichni byli vyzváni k upřesnění svých nabídek podle zadání obce. Termín pro předložení
nabídek končí 5.9.2011.
-

-

Všichni tři oslovení novou nabídku dle zadání zaslali na obecní úřad. Od M. Hubky zní
nabídka na 103.653,- Kč včetně DPH, od p. V. Stannera zněla nabídka na částku 122.760,- Kč
a od společnosti DVENA, s.r.o. zněla nabídka na částku 88.650,- Kč včetně DPH.
Zastupitelé se shodli na firmě DVENA, s.r.o.
P. Podlipný sdělil, že bude kontaktovat firmu a domluví detaily.

Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo s ch v a l u j e firmu DVENA,s.r.o. Hradec Králové jako dodavatele na
výměnu oken v hospodě na koupališti
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé. Usnesení bylo přijato.
7) Smlouva o dodávce vody na obecní úřad s Královéhradeckou provozní, a.s.
V červenci došlo k havárii na přívodním potrubí ze studny v mateřské škole. Pro zabezpečení
pitné vody pro byt v budově obecního úřadu byl vnitřní rozvod vody napojen na veřejný vodovod, který
provozuje Královéhradecká provozní, a.s.
- Odběrní místo již existovalo a má svoje číslo.
Návrh na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo s ch v a l u j e
provozní , a.s.

smlouvu č.2003007157 na dodávku vody od Královéhradecké

S usnesením souhlasili všichni zastupitelé. Usnesení bylo přijato.
8) Rozpočtové opatření č. 4 na přijetí dotace z Programu obnovy venkova, na přijetí poplatků za
výherní hrací přístroj, na přijetí provozních záloh od nájemce hospody na koupališti
Během posledního období obec obdržela příjmy, které nebyly zahrnuty do rozpočtu, v celkové výši
829.034,-Kč
-

V návrhu jsou peníze rozloženy do tří kapitol, částka 800.000,- Kč /státní dotace/ je jasně
stanovena na jakou položku se má zaúčtovat.

Návrh na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo s ch v a l u j e rozpočtové opatření č.4/2011, kterým se zvyšuje rozpočet obce
v příjmech o 800.000,- Kč v pol. 4122, o 10.000,- Kč v pol. 1347, o 9.000,- Kč v pol.1361 a o 10.484,Kč v paragrafu 3429.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé. Usnesení bylo přijato.
9) Rozpočtové opatření č.5 na výdaje související s opravou kostela a rekonstrukcí chodníků.
Vůči novým příjmům musí být rozpočtovány odpovídající výdaje, aby rozpočet zůstal
vyrovnaný.
-

Jedná se o dodatečné výdaje – proplacení faktur /p. Hampl, brigádníci atd./

Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo s ch v a l u j e rozpočtové opatření č.5/2011, kterým se zvyšuje rozpočet obce
ve výdajích v paragrafu 3329 o 40.000,- Kč a v paragrafu 2219 o částku 789.484,- Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé. Usnesení bylo přijato.

10) Informace z porad zastupitelstva obce
11) Diskuse
Velkoobjemový kontejner – bude přistaven na podzim jako každý rok
Filtrace – když se to vypne, tak následující den, když se zapne, tak nenasaje filtrace vodu /někde
přisává pravděpodobně vzduch/.
Mateřská školka – posilovna byla dokončena. P. Mozdík přednesl výpočet prací. P. Michálek se
dotazuje, zda zůstala skoba ve zdi nebo zda ji odstranili. P.Mozdík sdělil, že skoba tam zůstala. Bude
se muset také vyřešit čidlo, aby bylo odpojeno, aby nesnímalo lidi, kteří půjdou do posilovny.
Závěr
Jednání zastupitelstva skončilo v 20:20 hodin.
V Nedělištích dne 5.9.2011
Počet stran: 3
Zapsala : Andrea Netušilová
Ověřili : Marcela Špačková – předsedkyně sociálního výboru
Ing.Lucie Mohsová – předsedkyně školského výboru
Ing.Luboš Podlipný - starosta

Obec Neděliště
Zasedání zastupitelstva obce č.4/2011
ze dne 5.9.2011
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
Schvaluje :
1) smlouvu č.135/HK/Šm/OUN/11/F mezi obcí Neděliště a Správou silnic Královéhradeckého
kraje.
2) firmu DVENA,s.r.o. Hradec Králové jako dodavatele na výměnu oken v hospodě na koupališti
3) smlouvu č.2003007157 na dodávku vody od Královéhradecké provozní , a.s.
4) rozpočtové opatření č.4/2011, kterým se zvyšuje rozpočet obce v příjmech o 800.000,- Kč
v pol. 4122, o 10.000,- Kč v pol. 1347, o 9.000,- Kč v pol.1361 a o 10.484,- Kč v paragrafu
3429.
5) rozpočtové opatření č.5/2011, kterým se zvyšuje rozpočet obce ve výdajích v paragrafu 3329 o
40.000,- Kč a v paragrafu 2219 o částku 789.484,- Kč.

Příloha č.1

Zapsala : Andrea Netušilová
Ověřili : Marcela Špačková – předsedkyně sociálního výboru
Ing.Lucie Mohsová – předsedkyně školského výboru
Ing.Luboš Podlipný - starosta

