Obec Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č.1 /2015 ze dne 23.03.2015
Zápis:
Přítomni: Ing. L. Podlipný, Z. Kiršbaum V. Otřísal, J. Heteš, L. Mozdík, U. Stannerová, M.
Stanner, Ing. Petr, J. Michálek,
Nepřítomni:
Hosté:

dle prezenční listiny

Datum a čas: 23.03.2015 /19:00 – 20:30 hodin/
Místo:

Obecní úřad Neděliště

Program:
Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
Rozpočet obce na rok 2015
Smlouvy na dotace poskytnuté obcí Sportovnímu klubu Neděliště a
Římskokatolické farnosti Všestary
7) Ţádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Ţivotní prostředí
8) Smlouva o umoţnění realizace opatření v souvislosti s regenerací zahrady
MŠ
9) Informace z porad zastupitelstva obce
10) Diskuze
11) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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 navrţena Andrea Netušilová, ověřovatelé zápisu pan Kiršbaum a
pan Heteš
S volbou zapisovatele a ověřovatelů zápisů souhlasili všichni zastupitelé.
3.Do návrhové komise navrţeni Michálek a Ing. Podlipný
S volbou návrhové komise souhlasili všichni zastupitelé.
4.Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
Ţádné připomínky k zápisu z minulého zasedání.

5) Rozpočet obce na rok 2015
Daňové příjmy jsou stanoveny na základě platného Rozpočtového určení daní. Rozpis na
jednotlivé paragrafy je uveden v příloze č.2.
Ing. Podlipný: Rozpočet obce byl zveřejněn 6.3.2015, coţ je v zákonné lhůtě před jeho
projednáváním a zároveň ho zastupitelé dostali jako podklad k dnešnímu zasedání. Nyní
budou striktně auditoři vyţadovat, aby rozpočtová opatření byla přijímána před skutečným
výdajem, tak z toho důvodu došlo k navýšení provozních kapitol.
Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2015 členěný po paragrafech jako
schodkový s celkovými příjmy 4.578.986,- Kč a výdaji ve výši 7.326.491,- Kč. Schodek je kryt
přebytkem z minulých let.
Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru provést do 30.4.2015 rozpis rozpočtu na
jednotlivé poloţky.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
6) Smlouvy na dotace poskytnuté obcí Sportovnímu klubu Neděliště a Římskokatolické
farnosti Všestary
Výše dotací byla schválena v rámci rozpočtu na rok 2015 – SK 200.000,- Kč, církev 120.000,Kč. Formální stránka smluv je obdobná jako v minulých letech.
Ing. Podlipný: Od 20.2.2015 jsou změněna rozpočtová pravidla a mění se rozdělování dotací,
kterou poskytuje obec neziskovkám a dalším subjektům. Znamená to, ţe musí být ţádost a
uzavřena veřejnoprávní smlouva. Od 1.7.2015 smlouvy na dotace, které jsou vyšší neţ
50.000,- Kč se musí zveřejnit.
Návrh na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č.DOT 2015/01 o poskytnutí dotace sportovnímu
klubu Neděliště ve výši 200.000,- Kč, Smlouvu č. DOT 2015/02 o poskytnutí dotace
Římskokatolické farnosti Všestary ve výši 120.000,- Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
7) Ţádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Ţivotní prostředí
Regenerace zahrady MŠ Neděliště odpovídá podmínkám výzvy č. 65, kterou vyhlásilo
Ministerstvo ţivotního prostředí. Je moţno získat dotaci aţ na 90% způsobilých nákladů,
které u tohoto projektu činí 1.051.951,- Kč.
Ing. Podlipný: ţádost zpracovávala Ing. Eliášová. Povaţuje za vhodné, aby tuto významnou
akci zastupitelstvo projednalo. V případě úspěšné ţádosti můţe obec získat aţ 90% nákladů.

Návrh na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje podání ţádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu
Ţivotní prostředí na projekt Regenerace zahrady MŠ Neděliště.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

8) Smlouva o umoţnění realizace opatření v souvislosti s regenerací zahrady MŠ
Smlouva je nutnou součástí Ţádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu
Ţivotní prostředí.
Návrh u s n e s e n í:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o umoţnění realizace opatření v souvislosti
s regenerací zahrady MŠ.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
9) Informace z porad zastupitelstva
10) Diskuse
Koupaliště – brouzdaliště
L. Mozdík udělal základní hrubý rozpočet, moţná je trošku nadhodnocený, ale to uţ by poté
nechal na práci projektanta. Dno bylo navrţeno na 20 cm.
Ing. Podlipný – zhruba víme, co tam chceme udělat, máme to změřené a cca spočtené. Nyní
bude potřeba oslovit projektanta, který připraví projekt. Realizaci by viděl letos po sezoně.
Ing. Podlipný - Seznámil zastupitelé s rozpočtovým opatřením č.4/2014, které přijal v závěru
r.2014.
Ing. Podlipný - Nabídka skákacího hradu – pronájem
- v rámci přípravy dětského dnu se řešilo pozvání sokolníka
Ing. Podlipný – společnost jezdící s představením Don Quijote nabízí představení za cenu
7.000,- Kč.
11) Závěr
Jednání skončilo v 20:30 hodin.
Počet stran: 3
Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Jaroslav Heteš – předseda kontrolního výboru
Zdeněk Kiršbaum – předseda školského výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

Obec

Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č.1/2015
ze dne 23.3.2015
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
Schvaluje :
1) Rozpočet obce na rok 2015 členěný po paragrafech jako schodkový s celkovými příjmy
4.578.986,- Kč a výdaji ve výši 7.326.491,- Kč. Schodek je kryt přebytkem z minulých
let.
Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru provést do 30.4.2015 rozpis rozpočtu na
jednotlivé poloţky.
2) Smlouvu č.DOT 2015/01 o poskytnutí dotace sportovnímu
klubu Neděliště ve výši
200.000,- Kč, Smlouvu č. DOT 2015/02 o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti
Všestary ve výši 120.000,- Kč.
3) Podání ţádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Ţivotní prostředí na
projekt Regenerace zahrady MŠ Neděliště.
4) Smlouvu o umoţnění realizace opatření v souvislosti s regenerací zahrady MŠ.

Příloha č.1
Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Jaroslav Heteš – předseda kontrolního výboru
Zdeněk Kiršbaum – předseda školského výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

