Obec Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 ze dne 24.6.2013
Zápis:
Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U.
Stannerová, J. Michálek, M. špačková, J. Ponikelský
Nepřítomni:

L. Bareš

Hosté:

dle prezenční listiny

Datum a čas: 24.6.2013 /19:00 – 20:30 hodin/
Místo:

Obecní úřad Neděliště

Program:
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Volba návrhové komise
4) Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
5) Závěrečný účet obce Neděliště za rok 2012
6) Účetní závěrka obce Neděliště za rok 2012
7) Účetní závěrka Mateřské školy Neděliště za rok 2012
8) Smlouva o výpůjčce s firmou EKO-KOM
9) Smlouva na dotaci poskytnutou obcí ZO chovatelů Neděliště
10) Smlouva na dotaci poskytnutou obcí Oblastní charitě Červený Kostelec, středisku
Hospic Anežky České
11) Informace z porad zastupitelstva obce
12) Diskuze
13) 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 pan Ponikelský a
pan Mozdík.
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) Závěrečný účet obce Neděliště za rok 2012
Závěrečný účet obce se skládá z následujících dokumentů – výkaz plnění rozpočtu včetně
přílohy, rozvaha, protokoly o veřejnoprávní kontrole v mateřské škole, zpráva o výsledku

přezkoumání hospodaření obce, zpráva o výsledcích finančních kontrol, vyúčtování
obdržených a poskytnutých dotací, rozvaha mateřské školy, výkaz zisku a ztráty mateřské
školy. Kompletní dokumentace závěrečného účtu je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Ing. Podlipný: Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce.
Návrh u s n e s e n í
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
6) Účetní závěrka obce Neděliště za rok 2012
Dle novely zákona o účetnictví má obec povinnost schvalovat účetní závěrku za rok 2012.
Účetní závěrku tvoří – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výkaz FIN 2-12M. Všechny tyto
dokumenty jsou obsaženy i v závěrečném účtu obce.
Ing. Podlipný: Vyplývá to z novely zákona o účetnictví, že obce musí schvalovat účetní
závěrku.
Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Neděliště za rok 2012 : rozvahu, výkaz zisku a
ztráty, přílohu a výkaz FIN 2 – 12M.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
7) Účetní závěrka Mateřské školy Neděliště za rok 2012
Dle novely zákona o účetnictví má obec povinnost schvalovat účetní závěrku příspěvkové
organizace zřízené obcí za rok 2012. Účetní závěrku tvoří – rozvaha, výkaz zisku a ztráty,
příloha. Všechny tyto dokumenty jsou obsaženy i v závěrečném účtu obce.
Ing. Podlipný: Zřizovatel příspěvkové organizace musí schvalovat její účetní závěrku.
Návrh na u s n e se n í :
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Neděliště za rok 2012 : rozvahu, výkaz
zisku a ztráty, přílohu.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
8) Smlouva o výpůjčce s firmou EKO-KOM
Obec má od firmy EKO-KOM vypůjčený kontejner na třídění bílého skla. Nová smlouva o
výpůjčce nahradí stávající smlouvu, protože EKO-KOM obdržel nové Rozhodnutí o autorizaci
od Ministerstva životního prostředí, kterým se změnily některé podmínky pro činnost firmy
EKO-KOM.
Ing. Podlipný: Máme jedinou smlouvu o výpůjčce, a to na kontejner na bílé sklo. Z akreditace
mimo jiné vyplývá, že mají za povinnost zajistit sledování stavu nádob na tříděný odpad, tj. že
jsou nepoškozené atd., aby nádoby mohly plnit funkci, pro kterou jsou zřízeny.
Návrh na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce č.OS201320003365 s firmou EKO-KOM a.s.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
9) Smlouva na dotaci poskytnutou obcí ZO chovatelů Neděliště
Chovatelé žádají dotaci ve výši 10.000,- Kč na uspořádání tradiční výstavy v srpnu t.r.
Formální stránka smlouvy je obdobná jako v minulých letech.

Ing. Podlipný: Přečetl zastupitelům žádost, kterou chovatelé doručili na obec. V loňském roce
měli chovatelé příspěvek ve výši 8.000,- Kč.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. DOT 2013/03 o poskytnutí dotace ZO chovatelů Neděliště
ve výši 8.000,- Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
10) Smlouva na dotaci poskytnutou obcí Oblastní charitě Červený Kostelec, středisku
Hospic Anežky České
Částka 10.000,- Kč je již rezervována v rozpočtu, formální stránka smlouvy je stejná jako
v loňském roce.
Návrh na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí dotace Oblastní charitě Červený
Kostelec, středisku Hospic Anežky České ve výši 10.000,- Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
11) Informace z porad zastupitelstva obce
12) Diskuze
Ing. Podlipný:
- Humanitární sbírka byla odvezena minulý pátek,
- Rodinný dům pana Křoviny – bude se vypracovávat kupní smlouva, přišla zpráva od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- usnesením okresní soud nařídil likvidaci dědictví po panu Veselkovi, zástupkyně státu
odmítla převzít dědictví,
- loutkové divadlo Kozlík – ozvali se, že máme blokovaný termín. Nabízejí i mikulášskou
nadílku, připravili by program s představením atd. Ing. Podlipný písemně sdělil termín 7.12.,
na dalších detailech bude zapotřebí se s nimi domluvit.
- kontejner na plasty – byl přivezen opravený – paní Jiráčková se dotázala, zda by obec
koupila nový popř. odkoupila tento opravený za cenu cca 2.000,- Kč.
- je hotová přípojka na koupališti
- sadovnické úpravy - začne se na hřbitově, optimální doba na výsadbu je září – říjen. Oslovil
by tři firmy z Hradce Králové a podle nabídek by se vybrala nejvhodnější firma, která by
zajistila výsadbu a úpravu zeleně na hřbitově.
- objedná se plastový koš, který se umístí na začátek cyklostezky.
13) Závěr
Jednání skončeno v 20:30 hodin.
V Nedělištích 24.6.2013
Počet stran: 3
Zapsala: Andrea Netušilová
Ověřili: Luděk Mozdík – předseda stavebního výboru
Josef Ponikelský – předseda kontrolního výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

Obec

Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č.3/2013
ze dne 24.6.2013
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
Schvaluje :
1) závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.
2) účetní závěrku obce Neděliště za rok 2012 : rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a
výkaz FIN 2 – 12M.
3) účetní závěrku Mateřské školy Neděliště za rok 2012 : rozvahu, výkaz zisku a ztráty,
přílohu.
4) Smlouvu o výpůjčce č.OS201320003365 s firmou EKO-KOM a.s.
5) Smlouvu č. DOT 2013/03 o poskytnutí dotace ZO chovatelů Neděliště ve výši 8.000,Kč.
6) Darovací smlouvu o poskytnutí dotace Oblastní charitě Červený Kostelec, středisku
Hospic Anežky České ve výši 10.000,- Kč.

Příloha č.1
Zapsala: Andrea Netušilová
Ověřili: Luděk Mozdík – předseda stavebního výboru
Josef Ponikelský – předseda kontrolního výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

