OBEC NEPOMĚŘICE
Nepoměřice 48, 285 11, nepomerice@email.cz, www.nepomerice.cz

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva
Místo konání:

Obec Nepoměřice – místnost obecního úřadu, Nepoměřice č.p. 48

Doba konání:

7. 12. 2015 od 18:30 hodin

Přítomní členové zastupitelstva:
Mgr. Markéta Špitálníková, Ing. Vojtěch Pardubický, Křelina Roman, DiS.,
Kmochová Martina, Novotný Jiří, Kvasnička Kamil, Dunová Jana
Nepřítomni – omluveni: Strnadová Eva, Cízlerová Dana
Hosté:

dle přiložené prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Ing.Vojtěch Pardubický, Jiří Novotný
Zapisovatel:

Kmochová Martina

Navržený program:
1) Rozpočet obce Nepoměřice 2016 a rozpočtový výhled 2017-2018
2) Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví Návrh rozpočtu 2016 a rozpočtového výhledu 2017-2018
3) Sdružení obcí kutnohorský venkov – návrh rozpočtu na rok 2016
4) Schválení smlouvy o pronájmu
5) Schválení smlouvy o výpůjčce
6) Inventarizace za rok 2015 – jmenování inventarizační komise
7) Záměr obce prodat stavební parcelu
8) Záměr obce koupit nemovitost
9) Různé

Zastupitelé nemají připomínek k navrženému programu.
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ZÁPIS:
1)

Rozpočet obce Nepoměřice 2016 a rozpočtový výhled 2017-2018

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 i rozpočtový výhled 2017-2018 navržený na předchozím ZO
byl řádně vyvěšen na úřední a el. desce po dobu 15 dní – žádné připomínky nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Nepoměřice pro rok 2016 s vyrovnanými příjmy i
výdaji ve výši Kč 2 803 500,-. V průběhu roku bude rozpočet upravován rozpočtovými
opatřeními dle skutečných příjmů a výdajů. Přebytek financí z minulých let zůstává na účtě obce
č. 199421821/0300 (uvedené prostředky lze v případě potřeby zapojit do rozpočtu daného roku
nebo ponechat jako přebytek k využití v příštím období).
Zastupitelstvo obce dále projednalo rozpočtový výhled obce Nepoměřice 2017-2018.
Podrobný rozpočet i rozpočtový výhled obce je součástí tohoto zápisu jako příloha.
Návrh usnesení č.1/12/2015
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje Rozpočet obce Nepoměřice pro rok 2016, který je
vyrovnaný v příjmech i výdajích a to ve výši Kč 2 803 500,- a zároveň schvaluje Rozpočtový
výhled obce Nepoměřice 2017-2018, který je vyrovnaný v příjmech i výdajích a to ve výši
Kč 2 813 900,-.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 1/12/2015 bylo schváleno.

2)

Zdrželi se: 0

Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví Návrh rozpočtu 2016 a rozpočtového výhledu 2017-2018

Zastupitelé byli seznámeni s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu 2016 a rozpočtového
výhledu 2017-2018 Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví pro rok
2016, který je přiložen v příloze.
Návrh usnesení č. 2/12/2015
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje návrh rozpočtu 2016 a rozpočtového výhledu
2017-2018 Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č.2/12/2015 bylo schváleno.

3)

Zdrželi se: 0

Sdružení obcí kutnohorský venkov – návrh rozpočtu na rok 2016

Zastupitelé byli seznámeni s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu 2016 Sdružení obcí
kurnohorský venkov, který je přiložen v příloze.
Návrh usnesení č. 3/12/2015
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje návrh rozpočtu 2016 Sdružení obcí kurnohorský
venkov.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č.3/12/2015 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

4)

Schválení smlouvy o pronájmu

Na předchozím ZO byl schválen záměr obce pronajmout část (cca 90 m2) pozemku p.č. 660/8,
podrobnosti viz. usnesení č. 4/11/2015. Návrh smlouvy o nájmu pozemku byl řádně vyvěšen na
úřední a el. desce po dobu 15 dní - žádné připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č.4/12/2015
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje uzavřít smlouvu o nájmu pozemku mezi obcí
Nepoměřice a panem Františkem Slámou, Nepoměřice 72, týkající se části pozemku původně
p.č. PK 649/1, nyní p.č. 660/8, nacházející se v katastrálním území Nepoměřice, o výměře
90 m2, druh pozemku trvalý travní porost, za účelem výběhu pro koně. Smlouva bude uzavřena
vždy na dobu určitou a to 1 rok za celkové nájemné 180 Kč/90 m2.
Návrh smlouvy byl řádně vyvěšen po dobu 15 dnů na pevné i elektronické úřední desce obce dle
ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, nebyly vzneseny žádné připomínky. Text smlouvy je součástí tohoto zápisu jako
příloha. Zastupitelstvo ukládá starostce tuto smlouvu za obec Nepoměřice uzavřít.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č.4/12/2015 bylo schváleno.

5)

Zdrželi se: 0

Schválení smlouvy o výpůjčce

Na předchozím ZO byl schválen záměr obce vypůjčit nebytové prostory Sportovnímu klubu
Nepoměřice, podrobnosti viz. usnesení č. 5/11/2015. Návrh smlouvy o výpůjčce nebytových
prostor byl řádně vyvěšen na úřední a el. desce po dobu 15 dní - žádné připomínky nebyly
vzneseny.
Návrh usnesení č. 5/12/2015
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje uzavřít smlouvu o vypůjčce nebytových prostor
v budobě č.p. 49 v k.ú. Nepoměřice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kutná Hora, na LV 10001, za účelem využívání prostor Sportovním
klubem Nepoměřice.
Návrh smlouvy byl řádně vyvěšen po dobu 15 dnů na pevné i elektronické úřední desce obce dle
ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, nebyly vzneseny žádné připomínky. Text smlouvy je součástí tohoto zápisu jako
příloha. Zastupitelstvo ukládá starostce uzavřít tuto smlouvu za obec Nepoměřice od 7.12.2015
na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 5/12/2015 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

6)

Inventarizace za rok 2016 – jmenování inventarizační komise

Zastupitelstvo obce projednalo datum konání řádné inventarizace majetku obce a určení
inventarizační komise.
Návrh usnesení č. 6/12/2015
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb.
o inventarizaci majetku a závazků provedení řádné inventarizace majetku. Fyzické inventury
budou zahájeny dne 30.12.2015 a ukončeny do 31. 12. 2015.
Zastupitelstvo obce jmenuje tuto inventarizační a likvidační komisi:
předseda komise:
členové:

Ing. Pardubický Vojtěch
Novotný Jiří
Mgr. Špitálníková Markéta
Křelina Roman, DiS.

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 6/12/2015 bylo schváleno.

7)

Zdrželi se: 0

Záměr obce prodat stavební parcelu

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí manželů Milana a Šárky Kmochových, Miletice 1, o odkup
stavebního pozemku p.č. 627/9 v k.ú. Nepoměřice ve vlastnictví obce, o výměře 1344 m 2 pro
výstavbu rodinného domu.
Návrh usnesení č. 7/12/2015
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje záměr obce prodat pozemek ve svém vlastnictví
p.č. 627/9 v k.ú. Nepoměřice o celkové výměře 1344 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaného
na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj pracoviště Kutná Hora.
Zastupitelstvo ukládá starostce zveřejnění záměru s tímto dodatkem
Občané mohou své připomínky k záměru uplatnit:
• ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 30.12.2015,
• podat svou písemnou žádost na Obecní úřad,
• zaslat poštou na adresu Obecního úřadu Nepoměřice 48, 285 11 Nepoměřice,
• zaslat prostřednictvím elektronické pošty nepomerice@email.cz,
a to do 30.12.2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 7/12/2015 bylo schváleno.

4

Zdrželi se: 0

8)

Záměr obce koupit nemovitost

Zastupitelé obce projednali možnost odkoupení pozemku st. 33 v k.ú. Nepoměřice, nacházející se
ve středu obce naproti budově Obecního úřadu, jehož součástí je stavba bez č.p. Nemovitost je ve
vlastnictví ZOD Onomyšl, IČ 00104493.
Návrh usnesení č. 8/12/2015
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje záměr obce koupit nemovitost st. 33, jehož součástí je
stavba bez č.p. a to vše v k.ú. Nepoměřice o celkové výměře 177 m 2, druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, zapsaného na LV č. 88 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj
pracoviště Kutná Hora. Zastupitelstvo ukládá starostce zveřejnění záměru s tímto dodatkem
Občané mohou své připomínky k záměru uplatnit:
• ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 30.12.2015,
• podat svou písemnou žádost na Obecní úřad,
• zaslat poštou na adresu Obecního úřadu Nepoměřice 48, 285 11 Nepoměřice,
• zaslat prostřednictvím elektronické pošty nepomerice@email.cz,
a to do 30.12.2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 8/12/2015 bylo schváleno.

9)

Zdrželi se: 0

Různé

a) Žádost SK Nepoměřice – drobné potřeby pro sportovce (podložky na cvičení,
2x volejbalový míč, sada hadic na kropení antukového hřiště)
Návrh usnesení č. 9/12/2015
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje pořízení požadovaných potřeb pro SK Nepoměřice.
Zajistí starostka obce ve spolupráci s předsedou sportovního klubu.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 9/12/2015 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

b) Akce ,,Zpívání u vánočního stromečku,, se bude konat dne 22.12.2015 (změna termínu)
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Přílohy zápisu:
• Prezenční listina
• Zveřejněná pozvánka na zasedání zastupitelstva
• Rozpočet obce Nepoměřice na rok 2016
• Rozpočtový výhled obce Nepoměřice 2017-2018
• Návrh rozpočtu 2016 a rozpočtového výhledu 2017-2018 Svazku obcí mikroregionu
Uhlířskojanovicka a středního Posázaví
• Návrh rozpočtu 2016 Sdružení obcí kutnohorský venkov
• Smlouva o nájmu pozemku – pan Sláma
• Smlouva o výpůjčce – Sportovní klub Nepoměřice
• Žádost o odkup pozemku p.č. 627/9

Zápis byl vyhotoven dne:

7. 12. 2015

Zapisovatel:

Kmochová Martina

…...................................

Ověřovatelé:

Ing. Vojtěch Pardubický

…..................................

Jiří Novotný

…..................................

Starosta:

Mgr. Špitálníková Markéta …..................................

Razítko obce
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