Obecní úřad Neprobylice
Neprobylice č. p. 4
273 75 p. TŘEBÍZ
e-mail: obec@neprobylice.cz

________________________________________________________________________

Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Neprobylice
konaného dne 15. 12. 2021 od 19:00 hodin v sídle obecního úřadu
Úvod:
Jména přítomných členů zastupitelstva obce: p. Jiří Louda, p. Petr Somol, pí. Ing. Barbora
Patakiová, p. Jan Podpěra a pí. Martina Štěpová.
Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 5 (z 5)
Jména omluvených členů zastupitelstva obce: ---Počet omluvených členů zastupitelstva obce: 0
Jména neomluvených členů zastupitelstva obce: ---Počet neomluvených členů zastupitelstva obce: 0
Počet přítomných hostů: 2
(viz prezenční listina)
Ze zasedání ZO Neprobylice byl pořízen zvukový záznam se souhlasem všech účastníků.
Zastupitelstvo obce Neprobylice (dále jen „ZO“) je usnášeníschopné.
Předběžný program:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
2. Doplnění a schválení programu.
3. Projednání a schválení žádosti o dotaci „Výstavba dětského a workoutového hřiště
a rekonstrukce stávajícího hřiště Neprobylice“ v rámci výzvy k podávání žádostí o
poskytnutí dotace v roce 2022 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje
venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku.
4. Diskuze.
5. Závěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu.
a) Zasedání ZO bylo zahájeno starostou obce Jiřím Loudou v 19:10 hodin
b) Starosta obce přistoupil k navržení ověřovatelů dnešního zápisu č. 7 ze zasedání
ZO. Navrženi byli pí. Martina Štěpová a pí. Ing. Barbora Patakiová.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli zápisu č. 7 ze zasedání ZO budou
pí. Martina Štěpová a pí. Ing. Barbora Patakiová.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 7/2021/1a:
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli zápisu č. 7 ze zasedání ZO budou
pí. Martina Štěpová a pí. Ing. Barbora Patakiová.
c) Starosta obce přistoupil k navržení zapisovatele dnešního zápisu č. 7 ze zasedání
ZO. Navržen byl p. Radek Macháček – administrativní pracovník obce.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem zápisu č. 7 ze zasedání ZO
bude p. Radek Macháček.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen
Přijaté usnesení č. 7/2021/1b:
ZO schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem zápisu č. 7 ze zasedání ZO
bude p. Radek Macháček.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Doplnění a schválení programu.
Návrh – předběžný program – byl zveřejněn na úřední i elektronické úřední desce obecního
úřadu dne 07. 12. 2021 a stažen byl dne 16. 12. 2021. ZO byl návrh předán starostou obce
dne 07.12. 2021 včetně pozvánky (e-mailem).
Starosta obce přistoupil k diskusi o navrženém předběžném programu tohoto veřejného
zasedání a požádal přítomné členy ZO, zda by chtěli předběžný program rozšířit o jiné
body, které by byly předmětem dnešního veřejného zasedání.
Starosta navrhnul do programu dále zařadit návrh na schválení kupní smlouvy na koupi
pozemku pro výstavbu čističky odpadních vod, tomuto návrhu byl přidělen bod jednání č.
4.
Starosta dále navrhnul do programu zařadit návrh na schválení investiční dotace pro
Základní školu Kvílice na výstavbu venkovní učebny, tomuto návrhu byl přidělen bod
jednání č. 5.
Původní bod č. 4 – Diskuze – bude nově očíslován č. 6, původní bod č. 5 – Závěr – bude
nově očíslován č. 7.
Návrh usnesení:
Předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 07. 12. 2021 do 16. 12. 2021, a
zároveň byl dne 07. 12. 2021 přeposlán e-mailem starostou obce členům ZO Neprobylice,
se rozšiřuje o návrh na schválení kupní smlouvy o koupi pozemku pro výstavbu čističky
odpadních vod jako bod jednání č. 4. Dále se do jednání ZO doplňuje návrh na schválení
investiční dotace pro Základní školu Kvílice na výstavbu venkovní učebny, jako bod jednání
č. 5. ZO tímto schvaluje, že při dnešním zasedání bude postupovat dle rozšířeného
programu.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se:
0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 7/2021/2:
Předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 07. 12. 2021 do 16. 12. 2021, a
zároveň byl dne 07. 12. 2021 přeposlán e-mailem starostou obce členům ZO Neprobylice,
se rozšiřuje o návrh na schválení kupní smlouvy o koupi pozemku pro výstavbu čističky
odpadních vod jako bod jednání č. 4. Dále se do jednání ZO doplňuje návrh na schválení
investiční dotace pro Základní školu Kvílice na výstavbu venkovní učebny jako bod jednání
č. 5. ZO tímto schvaluje, že při dnešním zasedání bude postupovat dle rozšířeného
programu.

Schválený program:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
2. Doplnění a schválení programu.
3. Projednání a schválení žádosti o dotaci „Výstavba dětského a workoutového hřiště
a rekonstrukce stávajícího hřiště Neprobylice“ v rámci výzvy k podávání žádostí o
poskytnutí dotace v roce 2022 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje
venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku.
4. Návrh na schválení kupní smlouvy o koupi pozemku pro výstavbu čističky
odpadních vod.
5. Návrh na schválení investiční dotace pro Základní školu Kvílice na výstavbu
venkovní učebny.
6. Diskuze.
7. Závěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Projednání a schválení žádosti o dotaci „Výstavba dětského a workoutového
hřiště a rekonstrukce stávajícího hřiště Neprobylice“ v rámci výzvy k podávání
žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy
a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku.
ZO byla předložena dokumentace k uvedenému záměru obce „Výstavba dětského a
workoutového hřiště a rekonstrukce stávajícího hřiště Neprobylice“ – a to technický popis
hřiště, zákres hřiště do katastrální mapy, harmonogram stavebních a administrativních
činností.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje podání žádosti o dotaci „Výstavba dětského a workoutového hřiště
a rekonstrukce stávajícího hřiště Neprobylice “ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2022 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační
titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 7/2021/3:
ZO Neprobylice schvaluje podání žádosti o dotaci „Výstavba dětského a workoutového hřiště
a rekonstrukce stávajícího hřiště Neprobylice “ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2022 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační
titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Návrh na schválení kupní smlouvy o koupi pozemku pro výstavbu čističky
odpadních vod.
ZO byl předložen návrh kupní smlouvy na koupi pozemku č. 251/2 v obci Neprobylice,
katastrální území Neprobylice u Kutrovic, uvedený pozemek bude využit na výstavbu čističky
odpadních vod.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku č. 251/2 v obci Neprobylice,
katastrální území Neprobylice u Kutrovic. Současně ZO pověřuje starostu obce k podpisu
uvedené kupní smlouvy.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
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Přijaté usnesení č. 7/2021/4:
ZO Neprobylice schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku č. 251/2 v obci Neprobylice,
katastrální území Neprobylice u Kutrovic. Současně ZO pověřuje starostu obce k podpisu
uvedené kupní smlouvy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Návrh na schválení investiční dotace pro Základní školu Kvílice na výstavbu
venkovní učebny.
ZO byl předložen návrh na schválení investiční dotace pro Základní školu Kvílice na výstavbu
venkovní učebny. Je navržena částka 23 400 Kč (za 18 žáků á 1 300 Kč). ZO byl předložen
celkový rozpočet dané investice.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje investiční dotaci pro Základní školu Kvílice ve výši 23 400 Kč na
výstavbu venkovní učebny. ZO pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o této
investiční dotaci.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 7/2021/5:
ZO Neprobylice schvaluje investiční dotaci pro Základní školu Kvílice ve výši 23 400 Kč na
Výstavbu venkovní učebny. ZO pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o této
investiční dotaci.
6. Diskuze.
V rámci diskuze nebyly přítomným zastupitelům položeny žádné dotazy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Závěr.
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO dne 15. 12. 2021
v 19.30 hodin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis obsahuje celkem 4 (čtyři) strany textu.
Zápis byl vyhotoven dne

15.12.2021

Zapisovatel:

Radek Macháček

Ověřovatelé:

Ing. Barbora Patakiová

…………………………………………...

…………………………………………...

Martina Štěpová
…………………………………………...
Starosta:

Jiří Louda

Přílohy:

Prezenční listina
Předběžný program - vyvěšený

…………………………………………...

