Obec Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2018 ze dne 25.6.2018
Zápis:
Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, M. Stanner, Z. Kiršbaum, J. Heteš, L. Mozdík, Ing.J.
Petr, U. Stannerová
Nepřítomni: J. Michálek
Hosté:
Datum a čas: 25.6.2018 /19:00 – 20:15 hodin/
Místo:

Obecní úřad Neděliště

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
Závěrečný účet obce Neděliště za rok 2017
Účetní závěrka obce Neděliště za rok 2017
Účetní závěrka mateřské školy Neděliště za rok 2017
Rozpočtové opatření č. 2/2018
Smlouva o dílo na realizaci akce „Přístavba skladu a garáže“ na
koupališti
10)Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci inženýrských sítí ke
stavebním parcelám
11)Smlouva na dotaci poskytnuté obcí Římskokatolické farnosti Všestary
12) Počet členů zastupitelstva obce Neděliště pro volební období 2018-2022
13) Informace z porad zastupitelstva obce
14) Diskuze
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 Kiršbaum
S volbou zapisovatele a ověřovatelů zápisu souhlasili všichni zastupitelé.
3. Do návrhové komise navrženi pan Otřísal 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 2017
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 školy, výkaz zisku a ztráty mateřské
školy. Kompletní dokumentace závěrečného účtu je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Ing. Podlipný – hlavní čísla a data se shrnou na jednu stránku pro rychlý přehled a
informace. Obsahuje také zprávy z auditu atd.
Návrh

usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
6) Účetní závěrka obce Neděliště za rok 2017
Dle zákona o účetnictví má obec povinnost schvalovat účetní závěrku za rok 2017. 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 – jedná se o finanční termín, který je zapotřebí projednat a schválit.
Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Neděliště za rok 2017 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 2017
Dle zákona o účetnictví má obec povinnost schvalovat účetní závěrku příspěvkové
organizace zřízené obcí za rok 2017. 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 na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Neděliště za rok 2017 tzn.
rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu,protokoly z provedených kontrol a převod
hospodářského výsledku.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé

8) Rozpočtové opatření č.2/2018
Důvodem opatření je vyšší příjem z pronájmu pozemků a příjem z prodeje dlaždic.
Ing. Podlipný – celkové částky, které zvyšují příjmy a výdaje zůstanou stejné, ale oproti
návrhu došlo ke změně, protože musela být přesunuta částka na chodníky, které se opravují
v Chlumské ulici.

Návrh na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým se zvyšují příjmy a
výdaje obce o 9.896,- Kč v členění na položky a paragrafy dle přílohy č. 2.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
9) Smlouva o dílo na realizaci akce „Přístavba skladu a garáže“ na koupališti
Vzhledem k opožděnému vydání stavebního povolení bylo nutné upravit původní návrh,
který byl součástí nabídky.
Ing. Podlipný – Máme platné stavební povolení, záleželo na dodavateli, aby byl schopen
z hlediska svých subdodavatelů naplánovat stavbu tak, aby byla dokončena v termínu, který
bude příznivý. Minulý týden proběhla schůzka na koupališti. Začátek prací byl naplánován na
1.7. předpokládaný termín dokončení by měl být 31.10.2018. Ve smlouvě byly upřesněny
platební podmínky. Stavební dozor bude dělat J. Volák, projekční dozor a konzultace pí
Novotná.
Návrh na u s n e s e n í:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Veselý a Žemlička na realizaci akce
„Přístavba skladu a garáže“ za cenu 1.270.787,84 Kč bez DPH s termínem dokončení do
31.10.2018.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
10) Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci inženýrských sítí ke stavebním parcelám
Projektovou dokumentaci pro územní řízení od jednotlivých odborných profesí zajistí
Ing.Novotná do 31.10.2018. Za toto a inženýrskou činnost související se zajištěním územního
rozhodnutí a stavebního povolení je dohodnuta cena 260.000,- Kč bez DPH.
Ing. Podlipný – na základě dokumentace bude možné, aby se poptal dodavatel na rok 2019,
na základě dokumentace k územnímu řízení budeme mít odhad financí, kolik bude zasíťování
stát.
Návrh na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo č.1/2018 s Ing.arch.Jindrou Novotnou na
zajištění projektové dokumentace inženýrských sítí k 8 stavebním parcelám za cenu 260.000,Kč bez DPH.
S usnesením souhlasilo 7 zastupitelů. Pan Otřísal se zdržel hlasování. Usnesení bylo
přijato.
11) Smlouva na dotaci poskytnuté obcí Římskokatolické farnosti Všestary
Výše dotace byla schválena v rozpočtu na rok 2018 na pokračování opravy bočního oltáře
v kostele v Nedělištích. Formální stránka smlouvy je obdobná jako v minulých letech.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. DOT 2018/03 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Neděliště Římskokatolické farnosti Všestary ve výši 25.000,- Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
12) Počet členů zastupitelstva obce Neděliště pro volební období 2018-2022
V předešlých 3 volebních obdobích mělo zastupitelstvo vždy 9 členů, minimální počet
dle zákona je 5 členů

Ing. Podlipný – jedná se o počet, který umožňuje, že když se někdo nemůže zúčastnit, tak je tu
stále dostatek zodpovědných zastupitelů, kteří mohou věci projednávat a schvalovat. Je to o
tom, že se musí ve volbách 9 kandidátů sehnat na kandidátku a poté jde o to, aby kandidáti po
zvolení vydrželi celé volební období.
Návrh na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje pro volební období 2018-2022 9 členné zastupitelstvo obce
Neděliště
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
Ing. Podlipný - Tento počet nahlásí na magistrát. Kandidátní listiny musí být podány na
magistrát nejpozději do 31.7.2018, prvním krokem je mít kandidáty. Každý kandidát musí
podepsat prohlášení, že s kandidaturou souhlasí. Pokud budeme držet praxi minulých let, že
budou hasiči a zahrádkáři, tak se bude jednat o sdružení nezávislých kandidátů. Je nutné mít
26 podpisů na petičním archu. Jakmile bude prohlášení kandidátů, ti poté budou na
kandidátní listině a bude petiční arch, tak se to bude moci odevzdat na magistrát města.
13) Informace z porad zastupitelstva obce.
14) Diskuse
Rozhlas na konci Chlumské ulice, jestli by bylo možné ho nasměrovat směrem do ulice
směrem ke koupališti, na konci ulice je velice špatně slyšet.
Ing. Podlipný – minulý týden se přebírala stavba poldru u Sendražic. Máme krásnou cestu od
Pěticestí do Sendražic.
Ing. Petr – kolegyně ze Sendražic ho žádala, jestli by bylo možné ten úsek k Nedělištům
posekat.
Ing. Podlipný – 25.8.2018 proběhne dětský den, je zajištěno loutkové divadlo, přehlídka
dravců.

Jednání skončeno v 20:15 hodin.
Počet stran: 4
Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Uršula Stannerová – předsedkyně kulturního a sociálního výboru
Zdeněk Kiršbaum – předseda školského výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

Obec

Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č.3/2018
ze dne 25.6.2018
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
Schvaluje :
1) Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.
2) Účetní závěrku obce Neděliště za rok 2017 tzn. rozvahu, výkaz zisku a ztráty,
přílohu,výkaz FIN 2 – 12M a převod hospodářského výsledku.
3) Účetní závěrku Mateřské školy Neděliště za rok 2017 tzn. rozvahu, výkaz zisku a ztráty,
přílohu,protokoly z provedených kontrol a převod hospodářského výsledku.
4) Rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce o 9.896,- Kč
v členění na položky a paragrafy dle přílohy č. 2.
5) Smlouvu o dílo s firmou Veselý a Žemlička na realizaci akce „Přístavba skladu a garáže“
za cenu 1.270.787,84 Kč bez DPH s termínem dokončení do 31.10.2018.
6) Smlouvu o dílo č.1/2018 s Ing.arch.Jindrou Novotnou na zajištění projektové
dokumentace inženýrských sítí k 8 stavebním parcelám za cenu 260.000,-Kč bez DPH.
7) Smlouvu č. DOT 2018/03 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Neděliště Římskokatolické
farnosti Všestary ve výši 25.000,- Kč.
8) Pro volební období 2018-2022 9 členné zastupitelstvo obce Neděliště

Příloha č.1

Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Uršula Stannerová – předsedkyně kulturního a sociálního výboru
Zdeněk Kiršbaum – předseda školského výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

