Obec Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č. 5/2016 ze dne 22.8.2016
Zápis:
Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, L. Mozdík, U. Stannerová, M. Stanner, Ing. Petr, J.
Michálek, Z. Kiršbaum, J. Heteš
Nepřítomni:
Hosté:

dle prezenční listiny

Datum a čas: 22.8.2016 /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) Kupní smlouva na traktor Kubota
6) Výběr dodavatele na rekonstrukci tenisového kurtu
7) Kupní smlouva na pozemek p.č. 159/27 v k.ú. Horní Neděliště
8) Příspěvek na Hospic Anežky České
9) Rozpočtové opatření č.2/2016
10)
Informace z porad zastupitelstva obce
11)
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 paní U.
Stannerová a pan J. 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) Kupní smlouva na traktor Kubota
Bylo osloveno 6 potenciálních dodavatelů malotraktoru, nabídku poslalo následujících 5
firem:
Agroservis Šálek,Prostějov – 603.185,-Kč
Strom Praha, Smiřice – 674.938,-Kč
Vitaltech Rozběřice – 608.020,-Kč
Kobra Kovo Hradec Králové – 543.350,-Kč
Vladimír Ježek, Černilov – 711.480,- Kč
Ceny zahrnují traktor + návěs a jsou včetně DPH.
Firma Kobra kovo ve své nabídce u malotraktoru nedoložila schválení pro provoz na
pozemních komunikacích, u firmy Agroservis Šálek je vzhledem ke vzdálenosti problematické
zajištění servisu. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s dodávkami zahradní techniky od
firmy Vitaltech vychází její nabídka jako nejvýhodnější.
Ing. Podlipný – Je zde kupní smlouva, kterou vystavil dodavatel a musí být schválena dříve,
než-li se zaplatí. Má za to, že byla vybrána nejlepší nabídka z hlediska ekonomického, servisu
atd.
p. Michálek – Vlek bude sklopný dozadu, zelený vlek by byl k dispozici ihned, ale čeká se ještě
na drobné úpravy a na přestříkání do barvy k traktoru.
Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na traktor Kubota BX 2350 od firmy Vitaltech
Rozběřice za cenu 533.000,- Kč včetně DPH.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
6) Výběr dodavatele na rekonstrukci tenisového kurtu
Bylo osloveno 10 potenciálních dodavatelů, nabídku poslala pouze firma PRECOL
Předměřice nad Jizerou. Nabízená cena je 2.873.993,- Kč včetně DPH. Cena je podstatně
vyšší, než se předpokládalo na začátku projektu (1,3 mil.), poskytnutá dotace 400.000,- Kč by
pokryla jen malou část nákladů.
Ing. Podlipný – Někteří oslovení dodavatelé se omluvili, že mají plnou kapacitu a někteří se
ani neozvali. Ze zaslaného projektu bylo již zřejmé, že to bude vysoká částka, která předčila
naše původní očekávání. Z velké části by se do toho muselo investovat z rozpočtu obce a nyní
jsme koupili traktor, je plánovaná rekonstrukce koupaliště, bude zapotřebí vyřešit pozemky a
tento projekt by nám to touto částkou mohl zkomplikovat. Nyní jsme ve stavu, kdy máme
vypracovaný projekt, který se může kdykoli vzít a pokusit se získat vyšší dotaci. Stávající
dotaci bude zapotřebí vrátit.
Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje zrušení soutěže na výběr dodavatele rekonstrukce tenisového
kurtu.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
7) Kupní smlouva na pozemek p.č.159/27 v k.ú. Horní Neděliště
Na kraji pozemku č.159/10 je umístěno vodovodní potrubí, které brání vybudování oplocení
pozemku. Po dohodě s majitelem pozemku p.Hajtmanem byla dotčená část pozemku o výměře
62 m2 oddělena geometrickým plánem a tuto část obec odkoupí za stejnou cenu za 1m2 za
jakou v r.2010 obec prodala parcelu 159/10 p.Hajtmanovi tj. 501,-Kč/m2
Ing. Podlipný – Potrubí je na správném místě podle projektu, ale při vyměřování parcel došlo
k chybě.

Návrh na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p.č.159/27 v k.ú.Horní Neděliště za
cenu 31.062,- Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
8) Příspěvek na Hospic Anežky České
Příspěvek ve výši 10.000,- Kč byl schválen v rozpočtu obce na letošní rok, podobně jako
v minulých letech bude příspěvek poskytnut formou darovací smlouvy.
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.
9) Rozpočtové opatření č.2/2016
Prostředky na nákup traktoru byly v rozpočtu plánovány na paragrafu sběru komunálního
odpadu z důvodu přislíbené dotace. Koupený traktor Kubota bude sloužit zejména k péči o
vzhled obce a veřejnou zeleň, a proto je potřeba přesunout v rozpočtu finanční prostředky na
příslušný paragraf.
Návrh na u s n e s e n í:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2016, kterým se ve výdajích přesouvá
533.000,-Kč mezi paragrafy dle přílohy č.2.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
10) Informace z porad zastupitelstva obce.
11) Diskuse
Ing. Podlipný – Kadeřnice paní Skalická podala výpověď ve školce. Vzhledem k tomu, že má
provozovnu vedle nádraží, tak pro klienty to bude stejně dostupné, jako když byla zde.
Byly projednávány varianty na územní studie na pozemky. Pana Michálka napadlo vylepšení
komunikace, aby chodci mohli přejít rovnou na cestu u kostela a nemuseli chodit oklikou
kolem bytovky.
Dětský den se bude konat 28.8.2016
12) Závěr
Jednání skončeno v 20:30 hodin.
Počet stran: 3
Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Uršula Stannerová – předsedkyně sociálního a kulturního výboru
Jaroslav Heteš – předseda kontrolního výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

Obec

Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č.5/2016
ze dne 22.8.2016
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
Schvaluje :
1) Kupní smlouvu na traktor Kubota BX 2350 od firmy Vitaltech Rozběřice za cenu
533.000,- Kč včetně DPH.
2) Zrušení soutěže na výběr dodavatele rekonstrukce tenisového kurtu.
3) Kupní smlouvu na koupi pozemku p.č.159/27 v k.ú.Horní Neděliště za cenu 31.062,- Kč.
4) Darovací smlouvu o poskytnutí dotace Oblastní charitě Červený Kostelec, středisku
Hospic Anežky České ve výši 10.000,- Kč.
5) Rozpočtové opatření č.2/2016, kterým se ve výdajích přesouvá 533.000,-Kč mezi
paragrafy dle přílohy č.2.

Příloha č.1
Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Uršula Stannerová – předsedkyně sociálního a kulturního výboru
Jaroslav Heteš – předseda kontrolního výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

