Obec Neděliště
Zasedání zastupitelstva obce č. 5/2017 ze dne 11.12.2017
Zápis:
Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal,U. Stannerová, Petr, J. Michálek, M. Stanner, Z.
Kiršbaum, J. Heteš
Nepřítomni: L. Mozdík
Hosté:
Datum a čas: 11.12..2017 /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) Rozpočtové provizorium na začátek roku 2018
6) Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2020
7) Rozpočtové opatření č.4/2017
8) Úprava výše odměn členů zastupitelstva a zaměstnanců obce
9) Úprava nájmu v obecním bytě.
10) Smlouva o bezúplatném převodu majetku z Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
na obec Neděliště
11) Jmenování inventarizačních komisí
12) Zápisy finančního a kontrolního výboru
13) Pověření k provedení veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole Neděliště
14) Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření do konce roku 2017
15) Informace z porad zastupitelstva obce
16) Diskuze
17) Závěr

1. Zasedání zahájil v 19:00 hodin Ing. L. Podlipný. Přivítal přítomné a seznámil je
s programem zasedání.
S navrženým programem souhlasili všichni zastupitelé.

2. Jako zapisovatelka byla navržena Andrea Netušilová, ověřovatelé zápisu paní Stannerová
a pan Heteš
S volbou zapisovatele a ověřovatelů zápisu 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) Rozpočtové provizorium na začátek roku 2018
Obec nebude mít do konce roku schválený rozpočet na rok 2018,a proto se musí hospodaření
obce řídit pravidly rozpočtového provizoria :
1) pokud není schválen rozpočet k 1.lednu řídí se hospodaření obce objemem příjmů a
výdajů rozpočtu obce na předešlý rok
2) výdaje rozpočtu se uvolňují jednotlivým kapitolám do výše 1/12 celkové roční částky
v každém měsíci období rozpočtového provizoria rozhodnutím příkazce, správce
rozpočtu a hlavní účetní
3) Překročení výdajů je možné pouze po odsouhlasení zastupitelstvem obce
4) rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu obce po jeho schválení

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na začátek roku 2018.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

6) Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2020
Dle zákona o rozpočtových pravidlech musí obec zpracovat rozpočtový výhled min. na 3 roky
a každoročně ho aktualizovat.
Ing. Podlipný – letos je zákon změněn a doplněn, výhled se jmenuje střednědobý a druhá
změna je, že se tento návrh musel zveřejnit 15 dní před projednáváním zastupitelstvem. Byl
zveřejněn na úřední desce, taktéž byl zveřejněn v elektronické podobě. Je tam zahrnuta např.
ve výdajové části výstavba inženýrských sítí, sklad na koupališti a na straně příjmu je
předpoklad, že si budeme muset na sítě brát úvěr, který by neměl být vysoký, vzhledem
k zůstatku na účtu a neuskutečnění některých plánů.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 – 2020.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
.
7) Rozpočtové opatření č.4/2017
K 30.11.2017 vznikl nesoulad mezi skutečnými příjmy a výdaji a schváleným rozpočtem
zejména v důsledku nákladů na volby do poslanecké sněmovny.
Ing. Podlipný – je povinnost rozpočtová opatření provádět neprodleně, jakmile určité
skutečnosti nastanou. Je to uvedeno v pravidlech a jak proběhla v září první část auditu, tak
tomuto byla věnována zvýšená pozornost, zda-li jsou tato opatření zveřejněna atd.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017, kterým se zvyšuje rozpočet
obce v příjmech o 57.577,- Kč a ve výdajích rovněž o 57.577,- Kč v členění na položky a
paragrafy dle přílohy č.2.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

8) Úprava výše odměn členů zastupitelstva a zaměstnanců obce
Od 1.ledna 2018 platí nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb.o odměňování členů
zastupitelstev obcí. Nově stanovuje minimální odměnu pro neuvolněného starostu. U obce
Neděliště to znamená zhruba dvojnásobnou částku oproti současnosti. Zastupitelstvo obce
může svým rozhodnutím upravit odměny ostatních zastupitelů až do maximální výše stanovené
uvedenou vyhláškou.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od
1.1.2018 ve výši: starosta – 12.297,- Kč/měs., místostarosta – 6.000,-Kč/měs., předseda
finančního výboru – 1.400,-Kč/měs., předseda stavebního výboru – 1.600,-Kč/měs.,
předsedové ostatních výborů – 1.000,-Kč/měs. Dále schvaluje odměnu pro účetní obce ve výši
7.200,-Kč/měs. a odměnu za práci na dohodu ve výši 100,-Kč/hod.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

9) Úprava nájmu v obecním bytě
Současné nájemné 850,- Kč/měs. je stejné již několik let. Vzhledem k růstu nákladů na
údržbu budovy je odůvodněné nájem zvýšit.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje nájem v obecním bytě ve výši 1.000,-Kč/měs. s účinností od
1.1.2018
S usnesením souhlasí všichni zastupitelé.

10) Smlouva o bezúplatném převodu majetku z Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
na obec Neděliště
Jedná se o majetek který byl v minulých letech pořízen z dotací, které získal
mikroregion, ale od počátku byl v užívání obce Neděliště.
Ing. Podlipný – konkrétně se jedná o herní prvky, ukazatele rychlosti, travní sekačku, vitríny.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi
Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866 a obcí Neděliště v celkové hodnotě 138.667,30 Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

11) Jmenování inventarizačních komisí
Ing. Podlipný – složení inventarizačních komisí je stejné jako v loňském roce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizačních komisí.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

12) Zápisy finančního a kontrolního výboru

Ing. Podlipný – formální stránka je podobná jako v předchozích letech. Činnost těchto dvou
výborů je povinná a ze své činnosti vytvářejí tyto zápisy, aby činnost byla doložitelná. Ostatní
výbory tuto povinnost nemají.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy finančního a kontrolního výboru.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

13) Pověření k provedení veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole
Povinnost provedení této kontroly vyplývá ze zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje:
1) Účetní obce k provedení veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole Neděliště.
Předmětem kontroly je nákup, evidence, ukládání, zabezpečení a inventarizace potravin
v namátkově vybraném měsíci.
2)
Pověřuje předsedu školského výboru k provedení veřejnoprávní kontroly v Mateřské
škole Neděliště.
Předmětem kontroly je evidence, označení, inventarizace, zabezpečení majetku, péče o
majetek a jeho opravy během kalendářního roku
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

14) Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření do konce roku 2017
Do konce roku ještě dojde ke změnám v plnění rozpočtu zejména v příjmech,ale
zasedání zastupitelstva se již konat nebude. Je proto vhodné,aby případné úpravy rozpočtu
v tomto období mohl provést starosta, který bude na nejbližším zasedání zastupitelstvo o
přijatých opatřeních informovat.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k přijímání nezbytných rozpočtových opatření
do konce roku 2017.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
15) Informace z porad zastupitelstva obce
16) Diskuse
Ing. Podlipný – hospoda na koupališti – pan Lacko dal výpověď k 30.11.2017 z nájmu
hospody na koupališti. Nastane tam zimní provoz, kdy se bude temperovat, aby tam nezamrzli
instalace. Bude zapotřebí udělat inventuru co nejdříve

Ing. Podlipný – byla valná hromada mikroregionu ve Všestarech – u projektu na zeleň mezi
polemi byla podána žádost o dotaci , je to ve schvalovacím procesu, předpokládaná doba
realizace je září – listopad 2018 s tím, že dotace by mohla dosáhnout až 95% uznatelných
nákladů.
Projednávalo se tam, zda pokračovat v realizaci kalendářů, příští rok by mělo být téma,
letecké záběry obcí prostřednictvím dronu.
Ing. Podlipný – včera byla rozeslána výzva k podání nabídky na stavbu skladu na koupališti.
Projektová dokumentace je předaná v elektronické podobě. Lhůta končí 22.1. termín realizace
by měl být 15.3. – 30.6.2018.

9) Závěr

Jednání skončeno v 20:30 hodin.
Počet stran: 5
Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Uršula Stannerová – předsedkyně kulturního a sociálního výboru
Jaroslav Heteš – předseda kontrolního výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

Obec Neděliště
Zasedání zastupitelstva obce č.5/2017
ze dne 11.12.2017
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
Schvaluje :
1) Rozpočtové provizorium na začátek roku 2018.
2) Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 – 2020.
3) Rozpočtové opatření č. 4/2017, kterým se zvyšuje rozpočet obce v příjmech o 57.577,- Kč
a ve výdajích rovněž o 57.577,- Kč v členění na položky a paragrafy dle přílohy č.2.
4) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1.1.2018 ve výši: starosta –
12.297,- Kč/měs., místostarosta – 6.000,-Kč/měs., předseda finančního výboru – 1.400,Kč/měs., předseda stavebního výboru – 1.600,-Kč/měs., předsedové ostatních výborů –
1.000,-Kč/měs. Dále schvaluje odměnu pro účetní obce ve výši 7.200,-Kč/měs. a odměnu
za práci na dohodu ve výši 100,-Kč/hod.
5) Nájem v obecním bytě ve výši 1.000,-Kč/měs. s účinností od 1.1.2018
6) Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866
a obcí Neděliště v celkové hodnotě 138.667,30 Kč.
7) Složení inventarizačních komisí.
Pověřuje :
8)

Účetní obce k provedení veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole Neděliště.
Předmětem kontroly je nákup, evidence, ukládání, zabezpečení a inventarizace
potravin v namátkově vybraném měsíci.
Předsedu školského výboru k provedení veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole
Neděliště.
Předmětem kontroly je evidence, označení, inventarizace, zabezpečení majetku, péče o
majetek a jeho opravy během kalendářního roku

9)

Starostu obce k přijímání nezbytných rozpočtových opatření do konce roku 2017.

Bere na vědomí :
10)

Zápisy finančního a kontrolního výboru

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

