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

________________________________________________________________________

Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Neprobylice
konaného dne 25. 04. 2022 od 19:00 hodin v sídle obecního úřadu
Úvod:
Jména přítomných členů zastupitelstva obce:

p. Jiří Louda,
p. Petr Somol,
p. Jan Podpěra,
pí. Martina Štěpová.

Počet přítomných členů zastupitelstva obce:
Počet omluvených členů zastupitelstva obce:
Jména omluvených členů zastupitelstva obce:
Počet neomluvených členů zastupitelstva obce:
Jména neomluvených členů zastupitelstva obce:
Počet přítomných hostů (viz prezenční listina):

4 (z 5)
1
pí. Ing. Barbora Patakiová
0
--4

Ze zasedání ZO Neprobylice byl pořízen zvukový záznam se souhlasem všech účastníků.
Zastupitelstvo obce Neprobylice (dále jen „ZO“) je usnášeníschopné.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předběžný program:
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
Doplnění a schválení programu.
Zpráva k rozpočtu pro rok 2022 a střednědobému výhledu rozpočtu pro roky
2022-2023.
4. ElektroŠkach s.r.o. – Žádost o vyjádření stanoviska k umístění stavby pro ČEZ
Distribuce a.s. na p.č. 146.
5. ElektroŠkach s.r.o. – Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a o právu stavby pro ČEZ Distribuce a.s. na p.č. 146.
6. PRAGOPROJEKT, a.s. – Návrh Nájemní smlouvy pro pozemky p.č. 238/1 a p.č.
715/1 a Návrh Dohody o odkoupení porostů na pozemcích p.č. 238/1 a p.č. 715/1
pro veřejně prospěšnou stavbu související s výstavbou D7 Slaný – Kutrovice pro
Ředitelství silnic a dálnic a.s. oceněných na základě znaleckého posudku.
7. PRAGOPROJEKT, a.s. – Návrh Kupní smlouvy na pozemky p.č. 217/2, p.č.
232/2, p.č. 238/3, p.č. 238/4, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 239/4, p.č. 715/2 a p.č.
715/4 pro veřejně prospěšnou stavbu související s výstavbou D7 Slaný –
Kutrovice pro Ředitelství silnic a dálnic a.s. oceněných na základě znaleckého
posudku.
8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na každé volební období dle §§ 67 a
68 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
9. Linka bezpečí, z.s. – Žádost o podporu.
10. Rozhodnutí 1/2022 – Prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu
mimořádné události.
11. Spisový řád – projednání a schválení.
1.
2.
3.
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12. Diskuze.
13. Závěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu.
a) Zasedání ZO bylo zahájeno starostou obce Jiřím Loudou v 19:00 hodin
b) Starosta obce přistoupil k navržení ověřovatelů dnešního zápisu č. 2 ze zasedání
ZO. Navrženi byli pí. Martina Štěpová a p. Jan Podpěra.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli zápisu č. 2 ze zasedání ZO budou
pí. Martina Štěpová a p. Jan Podpěra.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 2/2022/1b:
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli zápisu č. 2 ze zasedání ZO budou
pí. Martina Štěpová a p. Jan Podpěra.
c) Starosta obce přistoupil k navržení zapisovatele dnešního zápisu č. 2 ze zasedání
ZO. Navržen byl p. Radek Macháček – administrativní pracovník obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem zápisu č. 2 ze zasedání ZO
bude p. Radek Macháček.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen
Přijaté usnesení č. 2/2022/1c:
ZO schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem zápisu č. 2 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 17. 04. 2022 a stažen byl dne 26. 04. 2022. ZO byl návrh předán starostou obce
dne 17.04. 2022 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.
Žádný z přítomných členů ZO neměl návrh na doplnění nebo změnu předběžného
programu.
Starosta obce navrhl změnu a doplnění předběžného programu:
- Jednání ZO navštívil advokát p. Karel Vlček ohledně Ohlášení stavby – souhlas
vlastníka sousedního pozemku – p.č. 144/3 a proto starosta navrhl tento bod
projednat jako bod programu jednání číslo 3;
- Bod číslo 3 předběžného programu Zpráva k rozpočtu se zařazuje ke konci zasedání
ZO z důvodu opožděné účasti hlavního účetního obce na bod číslo 11 programu
jednání;
- Bod číslo 10 předběžného programu Rozhodnutí 1/2022 se zařazuje jako bod číslo
12 programu jednání;
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Bod číslo 11 předběžného programu Spisový řád se zařazuje jako bod číslo 14
programu jednání;
Bod číslo 12 předběžného programu Diskuze se zařazuje jako bod číslo 15
programu jednání;
Bod číslo 13 předběžného programu Závěr se zařazuje jako bod číslo 16 programu
jednání;
Nově se do programu zařazuje jako bod číslo 10 Rozpočtové opatření 1/2022;
Nově se do programu zařazuje jako bod číslo 13 Žádost o podporu Farní charity;
Ostatní body programu zůstávají na svých pozicích podle předběžného programu.

-

Návrh usnesení:
Předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 17. 04. 2022 do 26. 04. 2022, a
zároveň byl dne 17. 04. 2022 přeposlán e-mailem starostou obce členům ZO Neprobylice
se na návrh starosty změnil a doplnil o nové body.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 2/2022/2:
Předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 17. 04. 2022 do 26. 04. 2022, a
zároveň byl dne 17. 04. 2022 přeposlán e-mailem starostou obce členům ZO Neprobylice
se na návrh starosty změnil a doplnil o nové body:
Schválený program jednání:
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
Doplnění a schválení programu.
CHESTER House s.r.o. – Ohlášení stavby – souhlas vlastníka sousedního
pozemku – p.č. 144/3.
4. ElektroŠkach s.r.o. – Žádost o vyjádření stanoviska k umístění stavby pro ČEZ
Distribuce a.s. na p.č. 146.
5. ElektroŠkach s.r.o. – Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a o právu stavby pro ČEZ Distribuce a.s. na p.č. 146.
6. PRAGOPROJEKT, a.s. – Návrh Nájemní smlouvy pro pozemky p.č. 238/1 a p.č.
715/1 a Návrh Dohody o odkoupení porostů na pozemcích p.č. 238/1 a p.č. 715/1
pro veřejně prospěšnou stavbu související s výstavbou D7 Slaný – Kutrovice pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR oceněných na základě znaleckého posudku.
7. PRAGOPROJEKT, a.s. – Návrh Kupní smlouvy na pozemky p.č. 217/2, p.č.
232/2, p.č. 238/3, p.č. 238/4, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 239/4, p.č. 715/2 a p.č.
715/4 pro veřejně prospěšnou stavbu související s výstavbou D7 Slaný –
Kutrovice pro Ředitelství silnic a dálnic ČR oceněných na základě znaleckého
posudku.
8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na každé volební období dle §§ 67 a
68 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
9. Linka bezpečí, z.s. – Žádost o podporu.
10. Rozpočtové opatření 1/2022.
11. Zpráva k rozpočtu pro rok 2022 a střednědobému výhledu rozpočtu pro roky
2022-2023.
12. Rozhodnutí 1/2022 – Prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu
mimořádné události.
13. Farní charita Slaný – Žádost o podporu.
14. Spisový řád – projednání a schválení.
15. Diskuze.
16. Závěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
2.
3.
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CHESTER House s.r.o. – Ohlášení stavby – souhlas vlastníka sousedního
pozemku – p.č. 144/3.
ZO Neprobylice byla firmou CHESTER House s.r.o. předložena a zaslána žádost o souhlas
se stavebními úpravami, která se týká výměny oken a půdní vestavby na budově č.p. 7 –
byly předloženy výkresy jednotlivých stran budovy. Dále se jedná o výstavbu 7 parkovacích
míst, ZO byl předložen výkres v katastrální mapě. Žadatel požaduje na obci souhlas
s provedením změn, neboť s pozemkem sousedí pozemek p.č. 144/3, který je ve vlastnictví
obce. Parkovací místa mají být umístěna lehce nad pozemkem až k bytovce.
Pozemek u parkování má obec v plánu směnit. Vyjednání směny už započalo, a proto je
nutné projednat toto i s novým majitelem pozemku p.č. 144/3.
Zástupce firmy CHESTER House s.r.o., p. Karel Vlček, sdělil ZO, že parkovací stání budou
určeny pro vlastníky bytových jednotek. Parkovací stání mají být zhotovena pouze ze
zatravňovacích panelů, nikoli z asfaltu.
3.

Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje stavební úpravy na obytné budově č.p. 7 včetně půdní vestavby.
Nesouhlasí, z důvodu plánované směny pozemku p.č. 144/3, se zhotovením parkovacích
míst a doporučuje toto projednat s případným novým vlastníkem tohoto pozemku. Starosta
zajistí kontakt s novým vlastníkem.
ZO pověřuje starostu podpisem stavebních plánů souvisejících se stavebními úpravami
obytné budovy č.p. 7, nesouhlasí s podpisem plánu pro zhotovení parkovacích míst.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 2/2022/3:
ZO Neprobylice schvaluje stavební úpravy na obytné budově č.p. 7 včetně půdní vestavby.
Nesouhlasí, z důvodu plánované směny pozemku p.č. 144/3, se zhotovením parkovacích
míst a doporučuje toto projednat s případným novým vlastníkem tohoto pozemku. Starosta
zajistí kontakt s novým vlastníkem.
ZO pověřuje starostu podpisem stavebních plánů souvisejících se stavebními úpravami
obytné budovy č.p. 7, nesouhlasí s podpisem plánu pro zhotovení parkovacích míst.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ElektroŠkach s.r.o. – Žádost o vyjádření stanoviska k umístění stavby pro ČEZ
Distribuce a.s. na p.č. 146.
ZO byl předložen návrh doručené žádosti ze dne 22. 03. 2022 o vyjádření stanoviska
k umístění stavby pro ČEZ Distribuce a.s. prostřednictvím firmy ElektroŠkach s.r.o.. Jedná
se o položení kabelového NN vedení v délce 35 m. pro novou elektro přípojku pro firmu
Waldera s.r.o. k pozemku č.p. 146 a zároveň o umístění tohoto rozvaděče na pozemku
345/2. Návrh Situace vedení NN předkládá firma Uniservis-Hašek, s.r.o., která je pověřena
firmou ElektroŠkach s.r.o. k jejímu provedení.
Pro obec se jedná o pozemek p.č. st. 120, na kterém stojí zděná trafostanice, ze které se
bude táhnout nové kabelové vedení NN AYKY 4x25 a po tomto pozemku bude položen
v délce cca 7 m.
4.

Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje Žádost o vyjádření stanoviska k umístění stavby podanou firmou
ElektroŠkach, s.r.o.. Jedná se o položení cca 7 m nového kabelového vedení na pozemku
obce p.č. st. 120.
ZO pověřuje starostu k podpisu návrhu Situace vedení NN a jeho odeslání na adresu firmy
Uniservis Hašek, s.r.o.
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Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 2/2022/4:
ZO Neprobylice schvaluje Žádost o vyjádření stanoviska k umístění stavby podanou firmou
ElektroŠkach, s.r.o.. Jedná se o položení cca 7 m nového kabelového vedení na pozemku
obce p.č. st. 120.
ZO pověřuje starostu k podpisu návrhu Situace vedení NN a jeho odeslání na adresu firmy
Uniservis Hašek, s.r.o.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ElektroŠkach s.r.o. – Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a o právu stavby pro ČEZ Distribuce a.s. na p.č. 146.
ZO byla předložena Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a o právu stavby doručená na obec dne 28. 03. 2022. Přílohou této žádosti byla
přiložena tato smlouva k podpisu. Ve smlouvě je za omezení vlastnického práva navržena
jednorázová náhrada ve výši 2.000 (dvatisíce) Kč a zároveň dohoda o umístění stavby na
pozemku p.č. st. 120.
5.

Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a o právu stavby a souhlasí s pracemi na pozemku p.č. st.120 spojené
s pokládkou nového kabelového vedení. Dále souhlasí s výší jednorázové náhrady ve výši
2.000 (dvatisíce) Kč jako náhradu za omezení vlastnického práva. ZO pověřuje starostu
k podpisu této smlouvy.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 2/2022/5:
ZO Neprobylice schvaluje Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a o právu stavby a souhlasí s pracemi na pozemku p.č. st.120 spojené
s pokládkou nového kabelového vedení. Dále souhlasí s výší jednorázové náhrady ve výši
2.000 (dvatisíce) Kč jako náhradu za omezení vlastnického práva. ZO pověřuje starostu
k podpisu této smlouvy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRAGOPROJEKT, a.s. – Návrh Nájemní smlouvy pro pozemky p.č. 238/1 a p.č.
715/1 a Návrh Dohody o odkoupení porostů na pozemcích p.č. 238/1 a p.č. 715/1
pro veřejně prospěšnou stavbu související s výstavbou D7 Slaný – Kutrovice
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR oceněných na základě znaleckého posudku.
ZO byl předložen návrh Nájemní smlouvy č. RSD-552194/2021-1 a návrh Dohody o
vypořádání č. RSD-552195/2021-1, které byly na adresu obce doručeny dne 01. 04. 2022
od firmy PRAGOPROJEKT, a.s..
Nájemní smlouva a Dohoda o vypořádání se vztahuje na pozemky parc. č. 238/1 a parc.
č. 715/1,
Oba dokumenty se týkají veřejně prospěšné stavby související s výstavbou D7 Slaný –
Kutrovice.
U nájemní smlouvy se jedná o zábor pozemků na 1 rok pro výstavbu nové komunikace
křižovatka Královice – Neprobylice – Lotouš přímo do Slaného. Nájemné za zábor činí
8.304 (osmtisíctřistačtyři) Kč.
U dohody o vypořádání se jedná o náhradu za vykácené stromy na daných pozemcích.
Dohoda nabízí 2 možnosti způsobu vyrovnání:
6.
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a) finanční vyrovnání stanovené na základě znaleckého posudku 159/2021
vypracovaného Ing. Liborem Zimou ve výši 2.046 (dvatisícečtyřicetšest) Kč,
b) vykácené dřeviny, kterých je 12 ks trnka obecná a 3 ks slivoň obecná, si obec do 14
dnů může po písemném oznámení stavebníka převzít a odvézt.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje Nájemní smlouvu č. RSD-552194/2021-1 a Dohodu o
vypořádání č. RSD-552195/2021-1, souhlasí se způsoby vyrovnání a pověřuje starostu
k podpisu obou dokumentů. U Dohody se jako způsob vyrovnání zvolil způsob b).
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 2/2022/6:
ZO Neprobylice schvaluje Nájemní smlouvu č. RSD-552194/2021-1 a Dohodu o
vypořádání č. RSD-552195/2021-1, souhlasí se způsoby vyrovnání a pověřuje starostu
k podpisu obou dokumentů. U Dohody se jako způsob vyrovnání zvolil způsob b).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRAGOPROJEKT, a.s. – Návrh Kupní smlouvy na pozemky p.č. 217/2, p.č. 232/2,
p.č. 238/3, p.č. 238/4, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 239/4, p.č. 715/2 a p.č. 715/4 pro
veřejně prospěšnou stavbu související s výstavbou D7 Slaný – Kutrovice pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR oceněných na základě znaleckého posudku.
ZO byl předložen návrh Kupní smlouvy č. RSD-21558/2021-1, který byl na adresu obce
doručen dne 01. 04. 2022 od firmy PRAGOPROJEKT, a.s.
V kupní smlouvě se jedná o pozemky parc. č. 217/2, parc. č. 232/2, parc. č. 238/3, parc. č.
238/4, parc. č. 239/1, parc. č. 239/3, parc. č. 239/4, parc. č. 715/2 a parc. č. 715/4. Pozemky
se využijí na výstavbu veřejně prospěšné stavby související s výstavbou D7, kterou je nová
komunikace od křižovatky Královice – Neprobylice – Lotouš přímo do Slaného. Podle
znaleckého posudku 013/2022 vypracovaného Ing. Liborem Zimou je odhadní cena ve výši
441.520 (čtyřistačtyřicetjednatisícpětsetdvacet) Kč. ŘSD v kupní smlouvě nabízí kupní
cenu ve výši 2.217.196 (dvamilionydvěstěsedmnácttisícstodevadesátšest) Kč. Úhrada
kupní ceny bude provedena do 60 dnů od oznámení, že byl proveden vklad práva do
katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.
Požadavek firmy PRAGOPROJEKT, a.s. je vrátit podepsanou smlouvu do 60 dnů.
Výše uvedené pozemky nejsou zatíženy žádnými nájemními nebo pachtovními smlouvami.
7.

Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje předložený návrh Kupní smlouvy č. RSD-21558/2021-1
a souhlasí s navrhovanou kupní cenou. ZO pověřuje tímto starostu obce k podpisu
smlouvy.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 2/2022/7:
ZO Neprobylice schvaluje předložený návrh Kupní smlouvy č. RSD-21558/2021-1
a souhlasí s navrhovanou kupní cenou. ZO pověřuje tímto starostu obce k podpisu
smlouvy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na každé volební období dle §§ 67 a
68 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
ZO byl předložen návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva pro obec na období 2022–
2026 a byl stanoven počet zastupitelů 5 a počet náhradníků 1.
8.
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Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje počet členů zastupitelstva obce na 5 a počet náhradníků na 1 na
volební období 2022–2026.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 2/2022/8:
ZO Neprobylice schvaluje počet členů zastupitelstva obce na 5 a počet náhradníků na 1 na
volební období 2022–2026.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Linka bezpečí, z.s. – Žádost o podporu.
ZO byl předložen návrh žádosti o podporu od Linky bezpečí, z.s. ve výši 2.000 (dvatisíce)
Kč na podporu provozu krizové linky pro občany.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje žádost o podporu ve výši 2.000 (dvatisíce) Kč a pověřuje starostu
k podepsání darovací smlouvy a zaslání finančních prostředků na účet žadatele.
Průběh hlasování:
Pro: 3x
Proti: 1x
Zdržel se: 0x
p. Somol Petr
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 2/2022/9:
ZO Neprobylice schvaluje žádost o podporu ve výši 2.000 (dvatisíce) Kč a pověřuje starostu
k podepsání darovací smlouvy a zaslání finančních prostředků na účet žadatele.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Rozpočtové opatření 1/2022.
ZO byl předložen návrh Rozpočtového opatření č. 01/2022 týkající se mimo jiné příjmů
v podobě kompenzačního bonusu, na straně výdajů týkající se daru finančních prostředků
ZŠ Kvílice, Farní charitě Slaný a Lince Bezpečí, nákupu houpačky a úhlové brusky,
poplatků Katastrálnímu úřadu, mzdových nákladů a záloh na elektrickou energii. Více viz
toto Rozpočtové opatření.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Rozpočtové opatření 01/2022 vypracované na základě ustanovení § 16 odst.
3 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, v platném znění, které bude hlavním účetním obce vyhotovené k
dnešnímu datu.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 2/2022/10:
ZO schvaluje Rozpočtové opatření 01/2022 vypracované na základě ustanovení § 16 odst.
3 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, v platném znění, které bude hlavním účetním obce vyhotovené k
dnešnímu datu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11. Zpráva k rozpočtu pro rok 2022 a střednědobému výhledu rozpočtu pro roky
2022-2023.
ZO byla předložena hlavním účetním obce zpráva o změně rozpočtových položek dle nové
vyhlášky MF ČR č. 412/2021.
ZO se seznámilo s předloženým dokumentem a výše uvedenou informaci bere na
vědomí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Rozhodnutí 1/2022 – Prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu
mimořádné události.
ZO byl předložen návrh na Rozhodnutí 1/2022, které řeší prominutí místního poplatku za
svoz odpadu a jeho příslušenství z důvodu mimořádných opatření. Rozhodnutí promíjí
povinnost imigrantů z Ukrajiny platit poplatek za svoz odpadů, kteří vstoupili na území ČR
od 23. 02. 2022 do 31. 12. 2022.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje Rozhodnutí 1/2022 s platností do 31. 12. 2022.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 2/2022/12:
ZO Neprobylice schvaluje Rozhodnutí 1/2022 s platností do 31. 12. 2022.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Farní charita Slaný – Žádost o podporu.
ZO byl předložen návrh žádosti od Farní charity Slaný na finanční příspěvek ve výši 5.000
(pěttisíc) Kč na mzdové a provozní náklady a na rozvoj poskytovaných služeb, který dorazil
do emailové schránky obce dne 25. 04. 2022.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje žádost o finanční příspěvek ve výši 5.000 (pěttisíc) Kč a pověřuje
starostu k podepsání darovací smlouvy a zaslání finančních prostředků na účet žadatele.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 2/2022/13:
ZO Neprobylice schvaluje žádost o finanční příspěvek ve výši 5.000 (pěttisíc) Kč a pověřuje
starostu k podepsání darovací smlouvy a zaslání finančních prostředků na účet žadatele.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Spisový řád – projednání a schválení.
ZO byl předložen návrh směrnice 1/2022 Spisový řád, který nahradí v souvislosti
s přechodem na elektronický systém Elisa stávající spisový řád. Nový spisový řád byl
nejprve předložen k posouzení Státnímu okresnímu archivu Kladno, který zkrátil některé
skartační lhůty a navrhl několik drobných změn, které byly do nového spisového řádu
zapracovány. Spisový řád bude platit se zpětnou platností od 01. 01. 2022, kdy obec přešla
na elektronický systém Elisa.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje směrnici 1/2022 Spisový řád. Ruší se tím směrnice č. 2/2018
Spisový a skartační řád z května 2018. Platnost směrnice 1/2022 je ode dne 01. 01. 2022.
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Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 2/2022/14:
ZO Neprobylice schvaluje směrnici 1/2022 Spisový řád. Ruší se tím směrnice č. 2/2018
Spisový a skartační řád z května 2018. Platnost směrnice 1/2022 je ode dne 01. 01. 2022.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Diskuze.
V rámci diskuze nebyly přítomným zastupitelům položeny žádné dotazy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Závěr.
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO dne 25. 04. 2022
v 19:54 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis obsahuje celkem 9 (devět) stran textu.
Zápis byl vyhotoven dne

30.04.2022

Zapisovatel:

Radek Macháček

Ověřovatelé:

Jan Podpěra

Martina Štěpová

…………………………………………...

…………………………………………...

…………………………………………...

Starosta:

Jiří Louda

Přílohy:

Prezenční listina
Předběžný program – vyvěšený

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

__________________________________________________________________________

Zasedání zastupitelstva obce Neprobylice
Zasedání zastupitelstva obce Neprobylice se bude konat 25. 04. 2022 v sídle
obecního úřadu od 19:00 hodin.
Předběžný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
Doplnění a schválení programu.
Zpráva k rozpočtu pro rok 2022 a střednědobému výhledu rozpočtu pro roky
2022–2023.
ElektroŠkach s.r.o. – Žádost o vyjádření stanoviska k umístění stavby pro ČEZ
Distribuce a.s. na p.č. 146.
ElektroŠkach s.r.o. – Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a o právu stavby pro ČEZ Distribuce a.s. na p.č. 146.
PRAGOPROJEKT, a.s. – Návrh Nájemní smlouvy pro pozemky p.č. 238/1 a p.č.
715/1 a Návrh Dohody o odkoupení porostů na pozemcích p.č. 238/1 a p.č.
715/1 pro veřejně prospěšnou stavbu související s výstavbou D7 Slaný –
Kutrovice pro Ředitelství silnic a dálnic a.s. oceněných na základě znaleckého
posudku.
PRAGOPROJEKT, a.s. – Návrh Kupní smlouvy na pozemky p.č. 217/2, p.č.
232/2, p.č. 238/3, p.č. 238/4, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 239/4, p.č. 715/2 a p.č.
715/4 pro veřejně prospěšnou stavbu související s výstavbou D7 Slaný –
Kutrovice pro Ředitelství silnic a dálnic a.s. oceněných na základě znaleckého
posudku.
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na každé volební období dle §§ 67 a
68 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Linka bezpečí, z.s. – Žádost o podporu
Rozhodnutí 1/2022 – Prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu
mimořádné události.
Spisový řád – projednání a schválení
Digitálně podepsal
Diskuze.
Jiří Louda
Závěr.

……………………………

Jiří
Datum: 2022.04.16
Louda
18:47:29 +02'00'
……………………………

Petr Somol
místostarosta

Jiří Louda
starosta

Vyvěšeno: 17. 04. 2022
Sejmuto: 26. 04. 2022

