Obec Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č. 4/2018 ze dne 1.10.2018
Zápis:
Přítomni: Ing. L. Podlipný, J. Michálek, V. Otřísal, M. Stanner, Z. Kiršbaum, J. Heteš, L.
Mozdík, U. Stannerová, Ing.J. Petr
Nepřítomni:
Hosté:
Datum a čas: 1.10.2018 /19:00 – 20:15 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
Rozpočtové opatření č.3/2018
Převod stavby na cestě U Březinky v k.ú.Horní Neděliště do majetku obce
Neděliště
7) Informace z porad zastupitelstva obce
8) 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 pan Mozdík a pan
Heteš
S volbou zapisovatele a ověřovatelů zápisu souhlasili všichni zastupitelé.
3. Do návrhové komise navrženi pan Ing. Podlipný a pan Michálek
S volbou návrhové komise souhlasili všichni zastupitelé.
4.Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
Žádné připomínky k zápisu z minulého zasedání.

5) Rozpočtové opatření č.3/2018
Důvodem opatření je příjem z dividend společnosti VAK , dotace na komunální volby a vyšší
výdaj na vybavení mateřské školy.
Ing. Podlipný – ve školce bylo zapotřebí posílit výdajovou stránku na nové šatní skříňky.
Návrh na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018, kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce
o 32.895,-Kč v členění na položky a paragrafy dle přílohy č. 2.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
V 19:25 hodin se dostavil Ing. Petr
6) Převod stavby na cestě U Březinky v k.ú.Horní Neděliště do majetku obce Neděliště
Stavbu financoval Státní pozemkový úřad, kolaudační souhlas byl vydán 23.8.2018.
Ing. Podlipný – na pozemcích vznikla komunikace a stavba by měla přejít do majetku obce
s tím, že se o tento majetek budeme starat s péčí řádného hospodáře. Pokud odsouhlasíme
převzetí do majetku, tak protokol podepíše, předá na pozemkový úřad, aby to bylo možné
vložit do katastru.
Vzhledem k tomu, kdy se stavba dokončovala, tak pásy trávy, které tam nyní jsou, jsou
především plevel. Záleží, co tam po zimě začne růst. Domluví se se Sendražicemi o společné
údržbě. Myslí si, že režim bude podobný jako u cyklostezky.
Návrh na u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje převzetí stavby R169 – cesty U Březinky v k.ú.Horní Neděliště
v hodnotě 2.447.779,- Kč do majetku obce Neděliště
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
7) Informace z porad zastupitelstva obce
8) Diskuse
Ing. Podlipný – od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových přišla žádost o
vyjádření k pozemku p.č.270/1 v k.ú.Horní Neděliště. Jedná se o cestu mezi Pondělišťaty a
cestou U Březinky. Pozemkový úřad pozemek již nechce. Vzhledem k tomu, že mají naši žádost
z roku 2015 o bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce, tak jim napíšeme, že o pozemek
máme zájem.
Ing. Podlipný – přišla podobná výzva od Státního statku Jeneč v likvidaci, že tu mají
pozemkově 2 parcely, břeh proti hřbitovu a svah v zatáčce. Chtějí převést břeh do vlastnictví
obce, bude se jednat o bezúplatný převod. Obec se v rámci svých zájmových organizací o
tento pozemek již léta stará.
Ing. Podlipný – nájemce na koupališti skončil k 30.9.2018. Byl připraven předávací protokol,
obec to na zimu převezme do své péče.
Z. Kiršbaum – cesta z návse k Michálkom, neustále se tam jezdí rychle.
Ing. Podlipný – zvážit umístění retardérů, aby to auta zpomalilo.

Ing. Podlipný – nahoře u klubovny bude zapotřebí zpevnit poslední část přístupové cesty.
Kontaktoval by pana Novotného, který dělal chodníky. Udělal by tam recyklátovou cestu, aby
to mělo nějakou nosnost a kousek obrubníku.
Pan Michálek – máme koupeny 2 domky na nářadí, jeden by postavil vedle kurtů a druhý
bude potřeba taky někam umístit.
9) Závěr
Jednání skončeno v 20:15 hodin.
Počet stran: 3
Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Jaroslav Heteš – předseda kontrolního výboru
Luděk Mozdík – předseda stavebního výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

Obec

Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č.4/2018
ze dne 1.10.2018
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
Schvaluje :
1) Rozpočtové opatření č. 3/2018, kterým se zvyšují příjmy a výdaje obce o 32.895,-Kč
v členění na položky a paragrafy dle přílohy č. 2.
2) převzetí stavby R169 – cesty U Březinky v k.ú.Horní Neděliště v hodnotě 2.447.779,- Kč
do majetku obce Neděliště .

Příloha č.1
Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Jaroslav Heteš – předseda kontrolního výboru
Luděk Mozdík – předseda stavebního výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

