OBEC NEPOMĚŘICE
Nepoměřice 48, 285 11, IČO: 00236250
tel.: 327546945, starostka mobil: 725021553
bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 199421821/0300
nepomerice@email.cz, www.nepomerice.cz

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva
Místo konání:

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

Doba konání:

28. 11. 2018 od 18:30 hodin

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

Irena Procházková, DiS.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vojtěch Pardubický, Ing. Milan Kmoch
Zapisovatel:

Jana Dunová

Navržený program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Návrh rozpočtu 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu obce
2020-2022
Rozpočtové opatření č. 3
Prodej pozemku p.č. 627/5 v k.ú. Nepoměřice
Pořízení vymezení zastavěného území obce Nepoměřice
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem
Inventarizace 2018
Různé

Bod číslo 5) se vyřazuje z programu z důvodu chybného zadání v pozvánce.
Schválený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Návrh rozpočtu 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu obce 20202022
Rozpočtové opatření č. 3
Prodej pozemku p.č. 627/5 v k.ú. Nepoměřice
Pořízení vymezení zastavěného území obce Nepoměřice
Dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem
Inventarizace 2018
Různé
1

ZÁPIS:
1) Návrh rozpočtu obce Nepoměřice 2019 a Střednědobý výhledu rozpočtu obce

2020-2022
Zastupitelé projednali jednotlivé položky návrhu rozpočtu obce pro rok 2019. Ředitelka MŠ
Nepoměřice podala návrh na zvýšení příspěvku obce na provoz MŠ v celkové výši Kč 180.000,Zároveň byl projednán návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020-2021.
Oba návrhy jsou přiloženy jako příloha tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 20/11/2018
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje návrh rozpočtu obce Nepoměřice pro rok 2019
s vyrovnanými příjmy i výdaji ve výši Kč 3 850 000,- a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2020-2021.
Občané mohou své připomínky k návrhům uplatnit:
 ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2018,
 podat svou písemnou žádost na Obecní úřad, Nepoměřice 48, 285 11 Nepoměřice,
 zaslat poštou na adresu Obecního úřadu Nepoměřice 48, 285 11 Nepoměřice,
 zaslat prostřednictvím elektronické pošty nepomerice@email.cz,
 zaslat prostřednictvím datové schránky 2dmatz
a to do 16.12.2018.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 20/11/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 21/11/2018
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje návrh rozpočtu 2019 Mateřské školy Nepoměřice a
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Nepoměřice na roky 2020 a 2021.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 21/11/2018 bylo schváleno.

2)

Zdrželi se: 0

Rozpočtové opatření č. 3

Zastupitelé byli seznámeni s průběžnými výsledky hospodaření obce za rok 2018 a projednali
rozpočtová opatření dle skutečného plnění rozpočtu obce.
Návrh usnesení č. 22/11/2018
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018, které je součástí zápisu
jako příloha.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 22/12/2018 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

3)

Prodej pozemku p.č. 627/5 v k.ú. Nepoměřice

Žádost o koupi pozemku p.č. 627/5 v k.ú. Nepoměřice byla projednána na předchozím ZO. Záměr
prodat pozemek obce byl řádně vyvěšen po dobu 15 dní na pevné i elektronické desce, nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 23/11/2018
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje prodej pozemku ve svém vlastnictví p.č. 627/5 v k.ú.
Nepoměřice o celkové výměře 1019 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaného na LV č. 10001
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj pracoviště Kutná Hora, manželům
Novákovým, trvale bytem …...................................................., a to za cenu 239.465,- Kč.
Záměr obce o prodeji pozemku p.č. 627/5 v k.ú. Nepoměřice 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.
Zastupitelstvo ukládá starostce uzavřít smlouvu za obec Nepoměřice.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 23/11/2018 bylo schváleno.

4)

Zdrželi se: 0

Pořízení vymezení zastavěného území obce Nepoměřice

Starostka seznámila zastupitele s aktuální situací zastavěného území obce, přičemž některé
novostavby leží mimo intravilán obce Nepoměřice. Je nutné požádat úřad územního plánování v
Kutné Hoře o nové vymezení zastavěného území obce.
Návrh usnesení č. 24/11/2018
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje pořízení vymezení zastavěného území pro celé správní
území obce Nepoměřice. Zastupitelstvo ukládá starostce obce podat žádost o pořízení vymezení
zastavěného území.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 24/11/2018 bylo schváleno.

5)

Zdrželi se: 0

Dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem

Starostka předložila zastupitelům Dodatek č. 17 ke smlouvě č.10199/010 od firmy FCC HP s.r.o.,
která zajišťuje v obci Nepoměřice svoz komunálního odpadu. Návrh dodatku je přiložen v příloze
tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 25/11/2018
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje uzavřít s firmou FCC HP s.r.o., IČO 49623877, se
sídlem Ďáblická 791/89, Praha 8, provozovna v Uhlířských Janovicích, 28. října 875 285 04
Uhlířské Janovice, dodatek č.17 ke smlouvě č. 10199/010 „O nakládání s komunálním odpadem
ve sběrové oblasti obce Nepoměřice“ uzavřené mezi obcí Nepoměřice a Pergo a.s. 31.12.1999.
Tento dodatek upravuje výlučnost smlouvy a její trvání a ceny pro rok 2019. Zastupitelstvo ukládá
starostce uzavřít dodatek ke smlouvě a pověřuje ji podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 25/11/2018 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

6)

Inventarizace 2018

Zastupitelstvo obce projednalo datum konání řádné inventarizace majetku obce a určení
inventarizační komise.
Návrh usnesení č. 26/11/2018
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 17.12.2018 a ukončeny do 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce jmenuje tuto inventarizační a likvidační komisi:
předseda komise:
členové:

Ing. Pardubický Vojtěch
Strnadová Eva
Mgr. Špitálníková Markéta
Novotný Jiří
Kocourková Martina, DiS.

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 26/11/2018 bylo schváleno.

7)

Zdrželi se: 0

Různé

Zastupitelstvo obce projednalo nákup plechové garáže o rozměrech 6x5m za účelem parkování
obecních strojů. Umístění garáže je plánováno na obecní pozemek p.č. 1053/4 v k.ú. Nepoměřice
(prostranství u hasičské zbrojnice) v Nepoměřicích.
Návrh usnesení č. 27/11/2018
Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje nákup plechové garáže o rozměrech 6x5m a její
umístění na pozemku p.č. 1053/4 v k.ú. Nepoměřice.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 27/11/2018 bylo schváleno.
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Zdrželi se: 0

Přílohy zápisu:
 Prezenční listina
 Zveřejněná pozvánka na zasedání zastupitelstva
 Návrh ropočtu obce Nepoměřice na rok 2019
 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Nepoměřice na roky 2020 a 2021
 Návrh rozpočtu MŠ Nepoměřice na rok 2019
 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ očtový výhled na na roky 2020 a 2021
 Rozpočtové opatření č. 3/2018
 Záměř + návrh smlouvy k prodeji pozemku p.č. 627/5 v k.ú. Nepoměřice
 Dodatek č.17 ke smlouvě č. 10199/010 – FCC HP – o nakládání s komunálními odpady

Zápis byl vyhotoven dne:

28.11.2018

Zapisovatel:

Dunová Jana

…...................................

Ověřovatelé:

Ing. Vojtěch Pardubický

…..................................

Ing. Milan Kmoch

…..................................

Starosta:

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

Razítko obce
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