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

________________________________________________________________________

Zápis č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Neprobylice
konaného dne 29. 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. Nabídka na vypracování závěrečného vyhodnocení akce týkající se dotace
„Neprobylice, chodníky a zastávky“.
4. Nabídka na vypracování závěrečného vyhodnocení akce týkající se dotace „Výměna
šindelové krytiny u stříšky zvonice Neprobylice“.
5. IDSK – Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti.
6. AVE – Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do
dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok 2022
+ cenová kalkulace.
7. Návrh rozpočtu obce pro rok 2022
8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2023
9. Rozpočtové opatření č. 5/2021
10. Diskuze.
11. Závěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu.
a) Zasedání ZO bylo zahájeno starostou obce Jiřím Loudou v 19:05 hodin
b) Starosta obce přistoupil k navržení ověřovatelů dnešního zápisu č. 8 ze zasedání
ZO. Navrženi byli pí. Martina Štěpová a pí. Ing. Barbora Patakiová.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli zápisu č. 8 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. 8/2021/1b:
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli zápisu č. 8 ze zasedání ZO budou
pí. Martina Štěpová a pí. Ing. Barbora Patakiová.

c) Starosta obce přistoupil k navržení zapisovatele dnešního zápisu č. 8 ze zasedání
ZO. Navržen byl p. Radek Macháček – administrativní pracovník obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem zápisu č. 8 ze zasedání ZO
bude p. Radek Macháček.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen
Přijaté usnesení č. 8/2021/1c:
ZO schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem zápisu č. 8 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 21. 12. 2021 a stažen byl dne 30. 12. 2021. ZO byl návrh předán starostou obce
dne 20. 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. Do programu zasedání
nebyly přítomnými navrženy žádné jiné body.
Návrh usnesení:
Předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 21. 12. 2021 do 30. 12. 2021, a
zároveň byl dne 20. 12. 2021 přeposlán e-mailem starostou obce členům ZO Neprobylice
se nerozšiřuje o žádné jiné body. ZO Neprobylice tímto schvaluje, že při dnešním zasedání
bude postupovat dle programu, který byl zveřejněný na úřední desce obecního úřadu.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 8/2021/2:
Předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 21. 12. 2021 do 30. 12. 2021, a
zároveň byl dne 20. 12. 2021 přeposlán e-mailem starostou obce členům ZO Neprobylice,
se nerozšiřuje o žádné jiné body. ZO Neprobylice tímto schvaluje, že při dnešním zasedání
bude postupovat dle programu, který byl zveřejněný na úřední desce obecního úřadu.
Schválený program:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
2. Doplnění a schválení programu.
3. Nabídka na vypracování závěrečného vyhodnocení akce týkající se dotace
„Neprobylice, chodníky a zastávky“.
4. Nabídka na vypracování závěrečného vyhodnocení akce týkající se dotace „Výměna
šindelové krytiny u stříšky zvonice Neprobylice“.
5. IDSK – Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti.
6. AVE – Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do
dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok 2022
+ cenová kalkulace.
7. Návrh rozpočtu obce pro rok 2022
8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2023
9. Rozpočtové opatření č. 5/2021
10. Diskuze.
Stránka 2 z 7

11. Závěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nabídka na vypracování závěrečného vyhodnocení akce týkající se dotace
„Neprobylice, chodníky a zastávky“.
Na základě požadavku starosty byla panem Bc. Lukášem Kratochvílem, DiS.
(IČ 03604187) předložena cenová nabídka na Zpracování kompletní dokumentace
k Závěrečnému vyhodnocení akce „Neprobylice, chodníky a zastávky podél III/23728“, a to
dle požadavků CRR a MMR (kontrola závěrečné zprávy o realizaci včetně povinných
dokumentů, kontrola závěrečné žádosti o platbu včetně povinných dokumentů, kontrola
všech dokumentů v MS 2014+, komunikace s projektovým manažerem ze CRR a odborem
řízení operačních programů při MMR). Byla vykalkulována celková částka 8 000 Kč.
3.

Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje nabídku Bc. Lukáše Kratochvíla DiS. (IČ 03604187) na
Zpracování kompletní dokumentace k Závěrečnému vyhodnocení akce „Neprobylice,
chodníky a zastávky podél III/23728“, a to dle požadavků CRR a MMR (kontrola závěrečné
zprávy o realizaci včetně povinných dokumentů, kontrola závěrečné žádosti o platbu včetně
povinných dokumentů, kontrola všech dokumentů v MS 2014+ , komunikace s projektovým
manažerem ze CRR a odborem řízení operačních programů při MMR), v celkové částce
8 000 Kč.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 8/2021/3:
ZO Neprobylice schvaluje nabídku Bc. Lukáše Kratochvíla DiS. (IČ 03604187) na
Zpracování kompletní dokumentace k Závěrečnému vyhodnocení akce „Neprobylice,
chodníky a zastávky podél III/23728“, a to dle požadavků CRR a MMR (kontrola závěrečné
zprávy o realizaci včetně povinných dokumentů, kontrola závěrečné žádosti o platbu včetně
povinných dokumentů, kontrola všech dokumentů v MS 2014+ , komunikace s projektovým
manažerem ze CRR a odborem řízení operačních programů při MMR), v celkové částce
8 000 Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nabídka na vypracování závěrečného vyhodnocení akce týkající se dotace
„Výměna šindelové krytiny u stříšky zvonice Neprobylice“.
Na základě požadavku starosty byla panem Bc. Lukášem Kratochvílem DiS. (IČ 03604187)
předložena cenová nabídka na Zpracování závěrečného vyhodnocení finančního
příspěvku dle Rozhodnutí Ministerstva kultury (zpracování kompletní dokumentace dle
pravidel programu, vyhotovení 2 složek, z nichž jedna bude předána Ministerstvu kultury,
druhá Obci Neprobylice), Zpracování finančního vypořádání příspěvku dle pravidel
programu, Součinnost s Ministerstvem kultury a obcí Neprobylice v rámci ZVA. Byla
vykalkulována celková částka 7 000 Kč.
4.

Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje nabídku Bc. Lukáše Kratochvíla DiS (IČ 03604187) na
Zpracování závěrečného vyhodnocení finančního příspěvku dle Rozhodnutí Ministerstva
kultury (zpracování kompletní dokumentace dle pravidel programu, vyhotovení 2 složek,
z nichž jedna bude předána Ministerstvu kultury, druhá Obci Neprobylice), Zpracování
finančního vypořádání příspěvku dle pravidel programu, Součinnost s Ministerstvem kultury
a obcí Neprobylice v rámci ZVA, v celkové částce 7 000 Kč.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
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Přijaté usnesení č. 8/2021/4:
ZO Neprobylice schvaluje nabídku Bc. Lukáše Kratochvíla DiS. (IČ 03604187) na
Zpracování závěrečného vyhodnocení finančního příspěvku dle Rozhodnutí Ministerstva
kultury (zpracování kompletní dokumentace dle pravidel programu, vyhotovení 2 složek,
z nichž jedna bude předána Ministerstvu kultury, druhá Obci Neprobylice), Zpracování
finančního vypořádání příspěvku dle pravidel programu, Součinnost s Ministerstvem kultury
a obcí Neprobylice v rámci ZVA, v celkové částce 7 000 Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. IDSK – Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti.
ZO byl předložen návrh Smlouvy o zajišťování a financování nadstandardní dopravní
obslužnosti obce v roce 2022 uzavírané se Středočeským krajem. Příspěvek obce na
nadstandardní dopravní obslužnost u linky 389 je dle přílohy č. 3 Smlouvy stanoven
v částce 15 755 Kč, příspěvek obce na nadstandardní dopravní obslužnost u linky 588 je
dle přílohy č. 3 Smlouvy stanoven v částce 10 778 Kč. Starosta doporučil návrh smlouvy
včetně příloh důkladně analyzovat a zjistit jaké negativní dopady by měla skutečnost, že by
výše uvedená smlouva nebyla se Středočeským krajem uzavřena.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje postup, dle kterého bude návrh Smlouvy o zajišťování a
financování nadstandardní dopravní obslužnosti obce v roce 2022 uzavírané se
Středočeským krajem podroben analýze a zjištění negativních dopadů neuzavření této
smlouvy.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 8/2021/5:
ZO Neprobylice schvaluje postup, dle kterého bude návrh Smlouvy o zajišťování a
financování nadstandardní dopravní obslužnosti obce v roce 2022 uzavírané se
Středočeským krajem podroben analýze a zjištění negativních dopadů neuzavření této
smlouvy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVE – Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce
do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro
rok 2022 + cenová kalkulace.
ZO byl společností AVE Kladno s.r.o. předložen návrh Pověření obce k uplatnění nároku
na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání
komunálního odpadu na skládku pro rok 2022 včetně Specifikačního a výpočtového listu
(ceníku) pro rok 2022.
6.

Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje návrh Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí
komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu
na skládku pro rok 2022 včetně Specifikačního a výpočtového listu (ceníku) pro rok 2022.
ZO pověřuje starostu obce k podpisu uvedeného Pověření obce.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 8/2021/6:
ZO Neprobylice schvaluje návrh Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí
komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu
na skládku pro rok 2022 včetně Specifikačního a výpočtového listu (ceníku) pro rok 2022.
ZO pověřuje starostu obce k podpisu uvedeného Pověření obce.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Návrh rozpočtu obce pro rok 2022
ZO byl předložen vypracovaný návrh rozpočtu pro rok 2022, sestavený jako paragrafový a
saldo rozpočtu je vykázáno jako schodkové, tzn. že rozpočtové příjmy jsou nižší než
rozpočtové výdaje. Schválení rozpočtu předcházelo nejprve vypracování návrhu rozpočtu
pro rok 2022, který byl vypracován na základě střednědobého výhledu rozpočtu obce na
roky 2022-2023. Územně samosprávný celek zveřejnil návrh rozpočtu na svou úřední i
elektronickou úřední desku obce v období od 6. 12. 2021 do 29. 12. 2021. V tomto období
mohli občané podávat připomínky, a to buď písemnou formou ve lhůtě stanovené při jeho
zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Do data
sejmutí územně samosprávný celek nepřijal žádnou písemnou ani ústní připomínku.
Rozpočtové příjmy pro rok 2022 jsou naplánovány v celkové výši 2 736 441,- Kč a
rozpočtové výdaje včetně splátek investičního úvěru v celkové výši 3 422 189,- Kč. Návrh
rozpočtu pro rok 2022 byl tedy sestaven jako schodkový – schodek ve výši 685 748,- Kč,
který bude kryt z přebytků finančních prostředků let minulých, tzn. že budou zapojeny
zdroje z hlavního běžného účtu obce. Jelikož byl návrh rozpočtu pro rok 2022 a následně
schválený rozpočet pro rok 2022 sestaven jako paragrafový, bude následně rozepsán do
podrobnějšího členění, tj. na konkrétní položky vázající se k jednotlivým paragrafům, a to
prostřednictvím rozpočtové skladby.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje na základě § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a na základě § 4 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, v platném znění rozpočet pro rok 2022, sestavený jako paragrafový a saldo
rozpočtu vykázané jako schodkové, jehož rozpočtové příjmy jsou naplánovány ve výši
2 736 441,- Kč a rozpočtové výdaje ve výši 3 422 189,- Kč. Schodkové hospodaření ve výši
685 748,- Kč bude kryto přebytkovými finančními prostředky z let minulých, tzn. že budou
zapojeny zdroje z hlavního běžného účtu obce.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 8/2021/7:
ZO Neprobylice schvaluje na základě § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a na základě § 4 a násl. Zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, v platném znění rozpočet pro rok 2022, sestavený jako paragrafový a saldo
rozpočtu vykázané jako schodkové, jehož rozpočtové příjmy jsou naplánovány ve výši
2 736 441,- Kč a rozpočtové výdaje ve výši 3 422 189,- Kč. Schodkové hospodaření ve výši
685 748,- Kč bude kryto přebytkovými finančními prostředky z let minulých, tzn. že budou
zapojeny zdroje z hlavního běžného účtu obce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2023
ZO byl předložen k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Neprobylice
na roky 2022-2023, jež je sestavený podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Územně
samosprávný celek zveřejnil návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svou úřední i
elektronickou úřední desku obce v období od 6. 12. 2021 do 29. 12. 2021. Rozpočtový
výhled má sloužit jako pomocný nástroj pro další sestavování rozpočtů v následujících
letech. Protože se jedná pouze o pomocný nástroj, může se v průběhu období měnit a tím
ho upravovat dle skutečných budoucích potřeb územně samosprávného celku.
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Rozpočtové příjmy a výdaje jsou naplánovány takto:
Rozpočtové příjmy roku 2022
2 736 441,00 Kč
Rozpočtové výdaje roku 2022
3 422 189,00 Kč
Rozpočtové příjmy roku 2023
2 820 041,00 Kč
Rozpočtové výdaje roku 2023
2 944 576,00 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech je schodkový, i v tomto případě budou
schodky kryty z přebytků let minulých.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Neprobylice na roky 2022 a
2023 sestavený podle § 3 zákona č. 250/2020 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
Rozpočtové příjmy a výdaje jsou naplánovány takto:
Rozpočtové příjmy roku 2022
2 736 441,00 Kč
Rozpočtové výdaje roku 2022
3 422 189,00 Kč
Rozpočtové příjmy roku 2023
2 820 041,00 Kč
Rozpočtové výdaje roku 2023
2 944 576,00 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech je schodkový, i v tomto případě budou
schodky kryty z přebytků let minulých.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 8/2021/8:
ZO Neprobylice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Neprobylice na roky 2022 a
2023 sestavený podle § 3 zákona č. 250/2020 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
Rozpočtové příjmy a výdaje jsou naplánovány takto:
Rozpočtové příjmy roku 2022
2 736 441,00 Kč
Rozpočtové výdaje roku 2022
3 422 189,00 Kč
Rozpočtové příjmy roku 2023
2 820 041,00 Kč
Rozpočtové výdaje roku 2023
2 944 576,00 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech je schodkový, i v tomto případě budou
schodky kryty z přebytků let minulých.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Rozpočtové opatření č. 5/2021
Hlavní účetní obce informoval členy ZO Neprobylice o tom, že je potřeba k 31. 12. 2021
provést poslední rozpočtové opatření č. 5/2021, kterým budou rozpočtové příjmy i
rozpočtové výdaje upraveny na skutečnost. Rozpočtové opatření bude vypracované
v souladu s § 16 odst. 3 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí a pověřuje starostu obce a místostarostu obce Neprobylice k provedení
posledního rozpočtového opatření obce Neprobylice za rok 2021 společně s účetním obce
k 31. 12. 2021. ZO souhlasí a pověřuje tímto starostu obce a místostarostu obce
k provedení posledního srovnávacího rozpočtového opatření za rok 2021 spolu s účetním
obce k 31. 12. 2021. Rozpočtové opatření bude dáno ZO na vědomí na nejbližším zasedání
ZO. ZO ukládá a zmocňuje starostu a místostarostu obce k provedení posledního
rozpočtového opatření za rok 2021 spolu s účetním obce.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
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Přijaté usnesení č. 8/2021/9:
ZO souhlasí a pověřuje starostu obce a místostarostu obce Neprobylice k provedení
posledního rozpočtového opatření obce Neprobylice za rok 2021 společně s účetním obce
k 31. 12. 2021. ZO souhlasí a pověřuje tímto starostu obce a místostarostu obce
k provedení posledního srovnávacího rozpočtového opatření za rok 2021 spolu s účetním
obce k 31. 12. 2021. Rozpočtové opatření bude dáno ZO na vědomí na nejbližším zasedání
ZO. ZO ukládá a zmocňuje starostu a místostarostu obce k provedení posledního
rozpočtového opatření za rok 2021 spolu s účetním obce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Diskuze.
V rámci diskuze nebyly přítomným zastupitelům položeny žádné dotazy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Závěr.
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO dne 29. 12. 2021
v 19.42 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis obsahuje celkem 7 (sedm) stran textu.
Zápis byl vyhotoven dne

03.01.2022

Zapisovatel:

Radek Macháček

Ověřovatelé:

Ing. Barbora Patakiová

Martina Štěpová

…………………………………………...

…………………………………………...

…………………………………………...

Starosta:

Jiří Louda

Přílohy:

Prezenční listina
Předběžný program – vyvěšený

…………………………………………...
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