Obec Neděliště
Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2012 ze dne 17.12.2012
Zápis:
Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, M. Špačková, L. Mozdík
Nepřítomni:
Hosté:

J. Ponikelský, Ing. L. Mohsová, L. Bareš
dle prezenční listiny

Datum a čas: 17.12.2012 /19:00 – 20:15 hodin/
Místo:

Obecní úřad Neděliště

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
Poskytnutí dotace turistickému oddílu mládeže Nezmaři Předměřice
Rozpočtové opatření č.4/2012
Rozpočtové provizorium na začátek roku 2013
Rozpočtový výhled na rok 2013 - 2015
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na výuku žáků základní školy Předměřice
nad Labem
10) Kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 24/6 a 24/7 v k.ú.Horní Neděliště
11) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.105/12 s firmou Novostav s.r.o.
12) Jmenování inventarizačních komisí
13) Zápisy finančního a kontrolního výboru
14) Pověření k provedení veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole Neděliště
15) Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření do konce roku 2012
16) Informace z porad zastupitelstva obce
17) Diskuse
18) 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 Stannerová
S volbou zapisovatele a ověřovatelů zápisů souhlasili všichni zastupitelé.

3.Do návrhové komise navrženi p. Michálek a Ing. Podlipný
S volbou návrhové komise souhlasili všichni zastupitelé.

4.Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
Žádné připomínky k zápisu z minulého zasedání.
5) Poskytnutí dotace turistickému oddílu mládeže Nezmaři Předměřice
Dotaci ve výši 5.000,- Kč žádá oddíl na vybavení turistické základny Velká Bukovina zdrojem
elektřiny – viz. přiložená smlouva č. DOT 2012/06.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. DOT 2012/06 o poskytnutí dotace 5.000,- Kč turistickému
oddílu mládeže Nezmaři Předměřice.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

6) Rozpočtové opatření č. 4/2012
Některé příjmy a výdaje uskutečněné k 30.11.2012 nejsou zohledněny v rozpočtu obce na rok
2012. Podle zákona o rozpočtových pravidlech je nutno tento nesoulad odstranit přijetím
rozpočtového opatření – viz.příloha.
Ing. Podlipný: Může se stát, že do konce roku mohou být ještě vyšší výdaje než jsme očekávali,
ale tuto situaci by řešil bod, který je zařazen na závěr dnešního zasedání.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012, kterým se zvyšuje rozpočet obce v
příjmech o 114.000,- Kč a ve výdajích rovněž o 114.000,- Kč v členění na položky a paragrafy
dle přílohy č. 2.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

7) Rozpočtové provizorium na začátek roku 2013
Obec nebude mít do konce roku schválený rozpočet na rok 2013, a proto se musí hospodaření
obce řídit pravidly rozpočtového provizoria:
1) pokud není schválen rozpočet k 1.lednu řídí se hospodaření obce objemem příjmů a výdajů
rozpočtu obce na předešlý rok
2) výdaje rozpočtu se uvolňují jednotlivým kapitolám do výše 1/12 celkové roční částky v
každém měsíci období rozpočtového provizoria rozhodnutím příkazce, správce rozpočtu a
hlavní účetní
3) Překročení výdajů je možné pouze po odsouhlasení zastupitelstvem obce
4) rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu obce po jeho schválení.
Ing. Podlipný: S překročením výdajů je možné, že se setkáme při úhradě víceprací. Je
předpoklad, že rozpočet bude schvalován koncem února, začátkem března.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na začátek roku 2013.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

8) Rozpočtový výhled na rok 2013 - 2015
Dle zákona o rozpočtových pravidlech musí obec zpracovat rozpočtový výhled min. na 3 roky
a každoročně ho aktualizovat.

Ing. Podlipný: Jsou tam zohledněny už příjmy, které by měly být podle nového rozpočtového
určení daní, sražené o 5-10% oproti optimistickým výhledům. Co se týče dalších let, tak tam
jsou navýšeny příjmy a výdaje o 2% s tím, že by to mělo kopírovat reálný vývoj ekonomiky.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na rok 2013 – 2015.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

9) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na výuku žáků základní školy Předměřice
nad Labem
Částka na 1 žáka činí 4.000,- Kč,ve školním roce 2012-2013 navštěvuje školu 17 dětí z
Nedělišť, celkový příspěvek činí 68.000,- Kč a je splatný do 30.6.2013.
Ing. Podlipný: Byl to každoroční stabilní bod na projednání v tomto čase tak, aby škola měla
jistotu při sestavování rozpočtu svého. V souvislosti se změnou rozpočtového určení daní
nastává zásadní změna. V rozpočtovém určení je zohledněno kritérium pro počet žáků, které
navštěvují základní školu. Je upraven školský zákon. Pro obce, kde nemají svoji školu a děti
dojíždějí, zrušila se povinnost hradit adekvátní školské náklady za tyto děti. Příjmy na tyto
děti budou v rozpočtu obce, která zřizuje školu. Příjmy nebudou účelově vázané ani nijak
označené. Obce se mohou dobrovolně dohodnout na poskytnutí finančního příspěvku. Podle
vyjádření z kraje by toto nemělo být proti žádnému předpisu, který musí obec dodržovat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na výuku žáků základní
školy Předměřice nad Labem pro rok 2013 ve výši 68.000,- Kč.
Hlasování o usnesení - Pro 5, proti 1, zdržel se hlasování 0 – usnesení bylo přijato

10) Kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 24/6 a 24/7 v k.ú.Horní Neděliště
Pozemky o celkové výměře 66 m2 prodává obec 6 majitelům bytů v bytovém domě č.p. 47 za
cenu 3.730,- Kč. Tato částka se skládá z úřední ceny pozemků dle znaleckého posudku ve výši
2.830,- Kč a z poloviny ceny za vypracování znaleckého posudku ve výši 900,- Kč. Kupní
smlouva je přiložena.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků p.č.24/6 a 24/7 v k.ú.Horní
Neděliště za 3.730,- Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

11) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 105/12 s firmou Novostav s.r.o.
Dodatek řeší posunutí termínu předání chodníků z důvodu značného objemu víceprací, které
obec požadovala nad rámec schválené projektové dokumentace.
Ing. Podlipný: To co bylo předmětem smlouvy původní a bylo pokryto projektovou
dokumentací, bylo minulý týden převzato, vícepráce jsou vyčísleny a proběhne kontrola
panem Mozdíkem uvedených částek. Bylo zapotřebí prodloužit dobu skončení prací z důvodu
víceprací. Finanční vyjádření bude řešit dodatek č. 2 ke smlouvě.

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.105/12 mezi obcí Neděliště a firmou
Novostav s.r.o. Hradec Králové.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

12) Jmenování inventarizačních komisí
Ing. Podlipný: Co se týče praktického provádění inventur není nic nového. Nové jsou papíry,
kterých bude více, podle platné vyhlášky.
Je tam pouze změna u hlavní inventarizační komise, předseda bude Josef Michálek, členové
Marie Rybová, Ing. L. Podlipný a V. Otřísal.
Je tam soubor objektů, které se inventarizují. Pokud má někdo nějaký návrh, že by chtěl někde
být, tak se to dá upravit.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizačních komisí.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

13) Zápisy finančního a kontrolního výboru
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy finančního a kontrolního výboru.
S unesením souhlasili všichni zastupitelé.

14) Pověření k provedení veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole
Povinnost provedení této kontroly vyplývá ze zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje:
1) Účetní obce k provedení veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole Neděliště.
Předmětem kontroly je nákup, evidence, ukládání, zabezpečení a inventarizace potravin v
namátkově vybraném měsíci.
2) Pověřuje předsedkyni školského výboru k provedení veřejnoprávní kontroly v Mateřské
škole Neděliště.
Předmětem kontroly je evidence, označení, inventarizace, zabezpečení majetku, péče o
majetek a jeho opravy během kalendářního roku.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

15) Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření do konce roku 2012
Do konce roku ještě dojde ke změnám v plnění rozpočtu zejména v příjmech, ale zasedání
zastupitelstva se již konat nebude. Je proto vhodné, aby případné úpravy rozpočtu v tomto
období mohl provést starosta, který bude na nejbližším zasedání zastupitelstvo o přijatých
opatřeních informovat.
Ing. Podlipný: Může dojít k tomu, že k 31.12.2012 bude rozpor mezi skutečným příjmem a
čerpáním. Aby tento rozpor mohl být odstraněn, bude pověřen starosta a mohl přijmout
rozpočtové opatření s tím, že na nejbližším zasedání zastupitelstva bude informovat
zastupitele. Tento postup byl doporučen auditorkami.

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k přijímání nezbytných rozpočtových opatření do konce
roku 2012.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
16) Informace z porad zastupitelstva obce
17) Diskuse
Ing. Podlipný: Od Hradeckých služeb přišel dodatek ke smlouvě na svoz odpadů a týká se to
pouze ceny za svozy a jediná změna je v nárůstu velkoobjemového kontejneru v ceně dopravy.
V pátek proběhla valná hromada mikroregionu ve Světí s tím, že proběhlo vše dle programu.
Proběhla jedna zajímavá informace ze strany Dr. Karešové, která informovala o nemoci
divokých prasat, která je přenosná na psa. Příznaky nemoci jsou podobné vzteklině.

18) Závěr
Jednání skončeno v 20.15 hodin.
V Nedělištích 17.12.2012
Počet stran: 5
Zapsala: Andrea Netušilová
Ověřili: Marcela Špačková- předsedkyně sociálního výboru
Uršula Stannerová- předsedkyně kulturního výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

Obec Neděliště
Zasedání zastupitelstva obce č.6/2012
ze dne 17.12.2012
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
Schvaluje :
1) smlouvu č. DOT 2012/06 o poskytnutí dotace 5.000,- Kč turistickému oddílu mládeže
Nezmaři Předměřice.
2) rozpočtové opatření č. 4/2012, kterým se zvyšuje rozpočet obce v příjmech o 114.000,Kč a ve výdajích rovněž o 114.000,- Kč v členění na položky a paragrafy dle přílohy
č. 2.
3) rozpočtové provizorium na začátek roku 2013.
4) rozpočtový výhled na rok 2013 – 2015.
5) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na výuku žáků základní školy Předměřice
nad Labem pro rok 2013 ve výši 68.000,- Kč.
6) kupní smlouvu na prodej pozemků p.č.24/6 a 24/7 v k.ú.Horní Neděliště za 3.730,- Kč.
7) dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.105/12 mezi obcí Neděliště a firmou Novostav s.r.o.
Hradec Králové.
8) složení inventarizačních komisí.
Pověřuje :
1) účetní obce k provedení veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole Neděliště.
Předmětem kontroly je nákup, evidence, ukládání, zabezpečení a inventarizace
potravin v namátkově vybraném měsíci.
2) předsedkyni školského výboru k provedení veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole
Neděliště.
Předmětem kontroly je evidence, označení, inventarizace, zabezpečení majetku, péče
o majetek a jeho opravy během kalendářního roku.
3) starostu obce k přijímání nezbytných rozpočtových opatření do konce roku 2012.
Bere na vědomí :
1) zápisy finančního a kontrolního výboru.

Příloha č.1
Zapsala: Andrea Netušilová
Ověřili: Marcela Špačková- předsedkyně sociálního výboru
Uršula Stannerová- předsedkyně kulturního výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

