Obec Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2016 ze dne 21.3.2016
Zápis:
Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, J. Heteš, L. Mozdík, U. Stannerová, M. Stanner,
Ing. Petr, J. Michálek, Z. Kiršbaum
Nepřítomni:
Hosté:

dle prezenční listiny

Datum a čas: 21.3.2016 /19:00 – 20:05 hodin/
Místo:

Obecní úřad Neděliště

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
Rozpočet obce na rok 2016
Smlouvy na dotace poskytnuté obcí Sportovnímu klubu Neděliště,
Římskokatolické farnosti Všestary a ZO chovatelů drobného zvířectva
Neděliště
7) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci tenisového
kurtu
8) Výběr dodavatele realizace projektu „Neděliště,rekonstrukce
předvstupního bazénu“
9) Informace z porad zastupitelstva obce
10)
Diskuze
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 Zdeněk
Kiršbaum a pan Jaroslav Heteš
S volbou zapisovatele a ověřovatelů zápisů souhlasili všichni zastupitelé.
3.Do návrhové komise navrženi J. 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) Rozpočet obce na rok 2016
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 vyvěšen na úřední desce a také elektronicky. Nebyly
vzneseny žádné připomínky ani námitky.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2016 členěný po paragrafech jako schodkový
s celkovými příjmy 4.567.650,- Kč a výdaji ve výši 9.128.355,- Kč. Schodek je kryt přebytkem
z minulých let.
Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru provést do 30.4.2016 rozpis rozpočtu na jednotlivé
položky.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
6) Smlouvy na dotace poskytnuté obcí Sportovnímu klubu Neděliště, Římskokatolické
farnosti Všestary, ZO chovatelů drobného zvířectva Neděliště
Výše dotací byla schválena v rámci rozpočtu na rok 2016 – SK 200.000,-Kč, církev 25.000,Kč,chovatelé 10.000,-Kč . Formální stránka smluv je obdobná jako v minulých letech.
Ing. Podlipný – žádost chovatelů byla doručena dnešního dne. Dotace je na pořádání výstavy
s tím, že žádají o částku 10.000,- Kč. Smlouva je po formální stránce stejná jako v minulých
letech.
Farnost Všestary - Mají možnost opravy bočního oltáře v kostele, kdy dotace může být až
90%. Vzhledem k tomu, že veškeré peníze nasměrovali na Chlum, proto požádali obec, jestli
by na oltář nepřispěla, aby mohl být opraven.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. DOT 2016/01 o poskytnutí dotace sportovnímu klubu
Neděliště ve výši 200.000,- Kč , Smlouvu č. DOT 2016/02 o poskytnutí dotace
Římskokatolické farnosti Všestary ve výši 25.000,- Kč, Smlouvu č. DOT 2016/03 o poskytnutí
dotace Základní organizaci chovatelů Neděliště ve výši 10.000,- Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
7) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci tenisového kurtu
Rekonstrukce bude zahrnovat umělý povrch,úpravu rozměrů hřiště, odvod dešťových vod,
nové oplocení,umělé osvětlení. Nabídku na zpracování projektové dokumentace včetně
zajištění územního souhlasu podal Ing. Janis Vlachopulos z firmy Adonis Projekt ve výši
118.580,- Kč.
Ing. Podlipný – Hotová dokumentace by měla být předána do 15.7.2016, aby se stihlo
výběrové řízení na dodavatele ještě letos.

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci
tenisového kurtu s firmou Adonis Projekt s.r.o. z Hradce Králové v ceně 118.580,- Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
8) Výběr dodavatele realizace projektu „Neděliště, rekonstrukce předvstupního bazénu“
V soutěžní lhůtě podala nabídku pouze firma REDOMO, a.s. z Hradce Králové.
Ing. Podlipný – Nabídku prošel pan Mozdík.
L. Mozdík – z hlediska náročnosti výstavby, není neobvyklé, že skutečné náklady jsou vyšší
než v projektu. Ve výkazu mají jednu položku, která není shodná se zadáním, je to výztuž, byla
tam úprava, tak si to zřejmě přepočítali. Ve smlouvě není uveden termín zahájení prací.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje firmu REDOMO,a.s. jako dodavatele realizace projektu „Neděliště,
rekonstrukce předvstupního bazénu“.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
9) Informace z porad zastupitelstva
10) Diskuse
11) Závěr
Jednání skončeno v 20:05 hodin.
Počet stran: 3
Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Zdeněk Kiršbaum – předseda školského výboru
Jaroslav Heteš – předseda kontrolního výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

Obec

Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č.2/2016
ze dne 21.3.2016
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
Schvaluje :
1) Rozpočet obce na rok 2016 členěný po paragrafech jako schodkový s celkovými příjmy
4.567.650,- Kč a výdaji ve výši 9.128.355,- Kč. Schodek je kryt přebytkem z minulých let.
Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru provést do 30.4.2016 rozpis rozpočtu na
jednotlivé položky.
2) Smlouvu č. DOT 2016/01 o poskytnutí dotace sportovnímu klubu Neděliště ve výši
200.000,- Kč , Smlouvu č. DOT 2016/02 o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti
Všestary ve výši 25.000,- Kč, Smlouvu č. DOT 2016/03 o poskytnutí dotace Základní
organizaci chovatelů Neděliště ve výši 10.000,- Kč.
3) Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci tenisového kurtu
s firmou Adonis Projekt s.r.o. z Hradce Králové v ceně 118.580,- Kč.
4) Firmu REDOMO,a.s. jako dodavatele realizace projektu „Neděliště, rekonstrukce
předvstupního bazénu“.

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

