Obec Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č. 4/2016 ze dne 27.6.2016
Zápis:
Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, L. Mozdík, U. Stannerová, M. Stanner, Ing.Petr,
J. Michálek, Z. Kiršbaum
Nepřítomni:
Hosté:

J. Heteš
dle prezenční listiny

Datum a čas: 27.6.2016 /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 2015
6) Účetní závěrka obce Neděliště za rok 2015
7) Účetní závěrka mateřské školy Neděliště za rok 2015
8) Smlouva o dílo na realizaci regenerace zeleně na výstavišti
9) Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na objekt skladu na koupališti
10) Dodatek č. 2 o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na vypracování
územního plánu Obce Neděliště
11) Rozpočtové opatření č.1/2016
12) Informace z porad zastupitelstva obce
13) Diskuze
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 L. Mozdík a
pan Z. Kiršbaum
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) Závěrečný účet obce Neděliště za rok 2015
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 je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Ing. Podlipný – Závěrečný účet je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.
Návrh u s n e s e n í:
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
6) Účetní závěrka obce Neděliště za rok 2015
Dle zákona o účetnictví má obec povinnost schvalovat účetní závěrku za rok 2015. Účetní
závěrku tvoří – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výkaz FIN 2-12M a převod
hospodářského výsledku. Všechny tyto dokumenty jsou obsaženy i v závěrečném účtu obce.
Ing. Podlipný – účetní závěrka úzce souvisí se závěrečným účtem obce. Je jednou z účetních
částí.
Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Neděliště za rok 2015 tzn. rozvahu, výkaz zisku a
ztráty, přílohu,výkaz FIN 2 – 12M a převod hospodářského výsledku.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

7) Účetní závěrka Mateřské školy Neděliště za rok 2015
Dle zákona o účetnictví má obec povinnost schvalovat účetní závěrku příspěvkové organizace
zřízené obcí za rok 2015. Účetní závěrku tvoří – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha,
protokoly z provedených kontrol a převod hospodářského výsledku. Všechny tyto dokumenty
jsou obsaženy i v závěrečném účtu obce.
Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Neděliště za rok 2015 tzn. rozvahu,
výkaz zisku a ztráty, přílohu,protokoly z provedených kontrol a převod hospodářského
výsledku.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
8) Smlouva o dílo na realizaci regenerace zeleně na výstavišti
Výkaz výměr byl upraven podle současného stavu zeleně na výstavišti tzn., že většina kácení
už proběhla a místo toho přibudou zdravotní a udržovací práce na několika starších
stromech.
Ing. Podlipný – praktická realizace bude probíhat lidmi z firmy OK Zahrady, která dělala
zahradu v mateřské škole. S panem Pourem byl upřesněn rozsah prací,především ohledně
kácení protože nabídka byla udělána na kompletní výkaz výměr. Řada stromů, která byla
určena ke kácení a je uvedena ve výměru, se kácet nebude. Některé stromy jsou pana
Krejčího. Cena se upravila, přibudou zdravotní řezy a zabezpečení dvou javorů, které jsou
vedle brány a je tam hniloba, aby nehrozilo, že se ulomí část kmene.

Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo na realizaci regenerace zeleně na výstavišti s firmou
Tomáš Chocenský v ceně 144.655,69 Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
9) Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na objekt skladu na koupališti
Nabídku na projektovou dokumentaci podala Ing. arch. Jindra Novotná v ceně 73.000,- Kč .
Ing. Podlipný – smlouva o dílo byla zaslána až dnešního dne. Cena je 73 tis. Kč, projekt by
měl být hotový do konce srpna, aby byl prostor se k němu ještě vyjádřit. Stavba se bude
realizovat příští rok.
Návrh u s n e s e n í:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na objekt
skladu na koupališti s Ing. arch. Jindrou Novotnou v ceně 73.000,- Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
10) Dodatek č. 2 o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na vypracování
územního plánu Obce Neděliště
Ing. Podlipný – Po veřejném projednávání územního plánu na začátku měsíce tam vznikla
námitka ze strany pana Horáka na úpravu v oblasti pro výrobu a zemědělskou činnost, kterou
obec akceptovala s tím, že poskytnutá dotace předpokládá dokončení ÚP do 30.6.2016. Byla
podána žádost o prodloužení a ta byla schválena do 31.12.2016.
Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. 13RRD03-0020.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
11) Rozpočtové opatření č.1/2016
K 30.6.2016 vznikl nesoulad mezi skutečnými příjmy a schváleným rozpočtem zejména
v důsledku dotace na regeneraci zeleně na výstavišti a rekonstrukci tenisového kurtu.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 1/2016, kterým se zvyšuje rozpočet
obce v příjmech o 584.360,- Kč a ve výdajích rovněž o 584.360,- Kč v členění na položky a
paragrafy dle přílohy č. 2.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
12) Informace z porad zastupitelstva
13) Diskuse
Ing. Podlipný – ve školce se budou renovovat svítidla na chodbách a v jídelně. Byla oslovena
firma Elekt a byla zaslána nabídka na cenu cca 21.500,- Kč. Je tam celkem 16 svítidel.

Ing. Podlipný – Obec obdržela Rozhodnutí o prodloužení povolení k vypouštění odpadních
vod do vodoteče Olšovky s tím, že je platné na 5 let. Jsou zachovány stávající limity a ty byly
vždy s přehledem splněny. Byla změněna pouze doba platnosti.
Rekonstrukce koryta Olšovky –oprava se bude týkat zejména místa, kde končí zděná regulace
a pokračují betonové žlaby.

14) Závěr
Jednání skončeno v 20:30 hodin.
Počet stran: 4
Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Zdeněk Kiršbaum – předseda školského výboru
Luděk Mozdík – předseda stavebního výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

Obec

Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č.4/2016
ze dne 27.6.2016
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
Schvaluje :
1) Závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.
2) Účetní závěrku obce Neděliště za rok 2015 tzn. rozvahu, výkaz zisku a ztráty,
přílohu,výkaz FIN 2 – 12M a převod hospodářského výsledku.
3) Účetní závěrku Mateřské školy Neděliště za rok 2015 tzn. rozvahu, výkaz zisku a ztráty,
přílohu,protokoly z provedených kontrol a převod hospodářského výsledku.
4) Smlouvu o dílo na realizaci regenerace zeleně na výstavišti s firmou Tomáš Chocenský
v ceně 144.655,69 Kč.
5) Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na objekt skladu na koupališti
s Ing. arch. Jindrou Novotnou v ceně 73.000,- Kč.
6) Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
13RRD03-0020.
7) Rozpočtové opatření č. 1/2016, kterým se zvyšuje rozpočet obce v příjmech o 584.360,- Kč
a ve výdajích rovněž o 584.360,- Kč v členění na položky a paragrafy dle přílohy č. 2.

Příloha č.1
Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Zdeněk Kiršbaum – předseda školského výboru
Luděk Mozdík – předseda stavebního výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

