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

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Neprobylice
konaného dne 15. 11. 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 rozpočtového opatření č. 04/2021.
4. Směnná smlouva Neprobylice vs. Olga Svobodová – pozemek ČOV.
5. Smlouva nový pověřenec GDPR.
6. Schválení OZV – poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
7. Plán inventur pro provedeni inventarizace za rok 2021.
8. Mikulášská nadílka.
9. Vánoční nadílka.
10. Výběr dodavatele SW pro vedení Spisové a skartační agendy.
11. Projednání žádosti občana – Používání pyrotechniky v obci.
12. Diskuse.
13. 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. 6 ze zasedání ZO.
Navrženi byli pí. Martina Štěpová a pí. Ing. Barbora Patakiová.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli zápisu č. 6 ze zasedání ZO budou pí.
Martina Štěpová a pí. Ing. Barbora Patakiová.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 6/2021/1a:
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli zápisu č. 6 ze zasedání ZO budou pí.
Martina Štěpová a pí. Ing. Barbora Patakiová.
c) Starosta obce přistoupil k navržení zapisovatele dnešního zápisu č. 6 ze zasedání ZO.
Navržen byl p. Radek Macháček – administrativní pracovník obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem zápisu č. 6 ze zasedání ZO bude p.
Radek Macháček.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 6/2021/1b:
ZO schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem zápisu č. 6 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 05. 11. 2021 a stažen byl dne 16. 11. 2021. ZO byl návrh předán starostou obce dne
05.11. 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 dnešního zasedání byl na návrh pí. Ing. Barbory Patakiové doplněn návrh na
zahájení přípravných prací pro vypracování projektové dokumentace pro splaškovou
kanalizaci a čističku odpadních vod. Tomuto návrhu byl přidělen bod jednání č. 12.
Na návrh starosty byl doplněn návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství. Tomuto návrhu byl přidělen bod jednání č. 13.
Původní bod č. 12 – diskuse – bude nově očíslován č. 14 a původní bod č. 13 – závěr – bude
označen č. 15.
Návrh usnesení:
Předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 05. 11. 2021 do 16. 11. 2021, a zároveň
byl dne 05. 11. 2021 přeposlán e-mailem starostou obce členům ZO Neprobylice, se rozšiřuje
o návrh na zahájení přípravných prací pro vypracování projektové dokumentace pro

splaškovou kanalizaci a čističku odpadních vod jako bod jednání č. 12. Dále se do jednání ZO
doplňuje návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství jako bod jednání č. 13. ZO tímto schvaluje, že při dnešním zasedání bude
postupovat dle rozšířeného programu.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 6/2021/2:
Předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 05. 11. 2021 do 16. 11. 2021, a zároveň
byl dne 05. 11. 2021 přeposlán e-mailem starostou obce členům ZO Neprobylice, se rozšiřuje
o návrh na zahájení přípravných prací pro vypracování projektové dokumentace pro
splaškovou kanalizaci a čističku odpadních vod jako bod jednání č. 12. Dále se do jednání ZO
doplňuje návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství jako bod jednání č. 13. 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 rozpočtového opatření č. 04/2021.
4. Směnná smlouva Neprobylice vs. Olga Svobodová – pozemek ČOV.
5. Smlouva nový pověřenec GDPR.
6. Schválení OZV – poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
7. Plán inventur pro provedeni inventarizace za rok 2021.
8. Mikulášská nadílka.
9. Vánoční nadílka.
10. Výběr dodavatele SW pro vedení Spisové a skartační agendy.
11. Projednání žádosti občana – Používání pyrotechniky v obci.
12. Zahájení přípravných prací pro vypracování projektové dokumentace pro splaškovou
kanalizaci a čističku odpadních vod.
13. Schválení OZV – stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
14. Diskuse.
15. Závěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Projednání rozpočtového opatření č. 04/2021.
ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 04/2021 týkající se mimo jiné transferů na
zmírnění negativních dopadů daňových příjmů, dotace pro Volby do PSP ČR, příspěvku od
Ministerstva kultury, výdajů na pasportizaci komunikací, technicko-ekonomickou studii,
opravu střechy zvonice, DPP paní Švehlové, svoz kontejnerů, výdajů spojených s volbami do
PSP ČR (ochranné pomůcky, cestovné, pohoštění), DPP zednické práce v budově OÚ,
přístupu k virtuálnímu serveru, nákup kancelářských potřeb, elektronickou spisovou službu,
skener a plechové skříně. Více viz toto Rozpočtové opatření.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje RO č. 04/2021 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: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 6/2021/3:
ZO schvaluje RO č. 04/2021 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.
Úkoly:
ZO ukládá hlavnímu účetnímu, aby RO č. 04/2021 zapracoval do upraveného rozpočtu obce
k dnešnímu datu, tj. k 15. 11. 2021 a do 30 dnů ode dne jeho schválení zajistil jeho zveřejnění
na úřední a elektronickou úřední desku obce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Směnná smlouva Neprobylice vs. Olga Svobodová – pozemek ČOV.
ZO byl předložen návrh směnné smlouvy s paní Olgou Svobodovou týkající se směny části
pozemku p.č. 251/9 o výměře 500 m2 (celková výměra 1 808 m2) v k.ú. Neprobylice u
Kutrovic, jež je zapsán na listu vlastnictví obce Neprobylice LV 10001 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Slaný za část pozemku p.č. 251/1 o výměře 500
m2 (celková výměra 6 948 m2) v k.ú. Neprobylice u Kutrovic, jež je zapsán na listu vlastnictví
Svobodová Olga LV 90, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště
Slaný
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje směnnou smlouvu s paní Olgou Svobodovou týkající se směny
části pozemku p.č. 251/9 o výměře 500 m2 (celková výměra 1 808 m2) v k.ú. Neprobylice u
Kutrovic, jež je zapsán na listu vlastnictví obce Neprobylice LV 10001 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Slaný za část pozemku p.č. 251/1 o výměře 500
m2 (celková výměra 6 948 m2) v k.ú. Neprobylice u Kutrovic, jež je zapsán na listu vlastnictví
Svobodová Olga LV 90, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště
Slaný. Současně ZO uděluje pověření starostovi obce k podpisu této smlouvy.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 6/2021/4:
ZO Neprobylice schvaluje směnnou smlouvu s paní Olgou Svobodovou týkající se směny
části pozemku p.č. 251/9 o výměře 500 m2 (celková výměra 1 808 m2) v k.ú. Neprobylice u
Kutrovic, jež je zapsán na listu vlastnictví obce Neprobylice LV 10001 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Slaný za část pozemku p.č. 251/1 o výměře 500
m2 (celková výměra 6 948 m2) v k.ú. Neprobylice u Kutrovic, jež je zapsán na listu vlastnictví
Svobodová Olga LV 90, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště
Slaný. Současně ZO uděluje pověření starostovi obce k podpisu této smlouvy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Smlouva – nový pověřenec GDPR.
ZO byl předložen návrh smlouvy o výkonu služeb pověřence GDPR s panem Martinem
Bradáčem, se sídlem Pozdeň 85, IČ 69005508. Návrh smlouvy byl členům ZO zaslán předem
emailem.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje smlouvu o výkonu služeb pověřence GDPR s panem Martinem
Bradáčem, se sídlem Pozdeň 85, IČ 69005508. Současně ZO uděluje pověření starostovi obce
k podpisu této smlouvy.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 6/2021/5:
ZO schvaluje smlouvu o výkonu služeb pověřence GDPR s panem Martinem Bradáčem, se
sídlem Pozdeň 85, IČ 69005508. Současně ZO uděluje pověření starostovi obce k podpisu
této smlouvy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Schválení OZV – poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
ZO byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, a to s účinností od 01.01.2022. Součástí tohoto návrhu
OZV je i zrušení stávající obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platné ode dne 01.01.2016.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022 a současně ruší obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 6/2021/6:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022 a současně ruší obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Plán inventur pro provedení inventarizace za rok 2021.
ZO, na základě § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, v platném znění, dále na základě vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, a v souladu se směrnicí
k inventarizaci majetku a závazků ze dne 15. 10. 2011, projednalo Plán inventur k provedení
inventarizace majetku a závazků za rok 2021, který byl vydán starostou obce dne 16. 11. 2021
a je účinný od 16. 11. 2021 do 31. 01. 2022. Plánem byla také ustanovena inventarizační
komise v tomto složení: předsedou inventarizační komise bude pí. Ing. Barbora Patakiová a
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členy inventarizační komise budou p. Jan Podpěra a pí. Martina Štěpová. Inventarizační
komise provede v organizaci inventarizaci v termínu od 06. 12. 2021 do 25. 01. 2022.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje na základě § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů, v platném znění, dále na základě § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, a v souladu se směrnicí
k inventarizaci majetku a závazků, plán inventur k provedení inventarizace účetní jednotky za
účetní období roku 2021. Současně bere na vědomí složení inventarizační komise a rozhodné
dny pro provedení inventarizace.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 6/2021/7:
ZO schvaluje na základě § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů, v platném znění, dále na základě § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, a v souladu se směrnicí
k inventarizaci majetku a závazků, plán inventur k provedení inventarizace účetní jednotky za
účetní období roku 2021. Současně bere na vědomí složení inventarizační komise a rozhodné
dny pro provedení inventarizace.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Mikulášská nadílka.
ZO projednalo finanční příspěvek na pořízení 1 balíčku, který bude občanům do 15 let věku
včetně darován formou mikulášské nadílky. Jednotlivý balíček bude obsahovat mix ovoce a
různých cukrovinek. Za tímto účelem navrhlo částku, za kterou bude 1 balíček nakoupen, a to
v hodnotě do 200 Kč/dítě s trvalým pobytem na území obce Neprobylice.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pořízení balíčků, které budou občanům ve věku do 15 let včetně, s trvalým
pobytem na území obce Neprobylice, darovány formou mikulášské nadílky za cenu do 200
Kč/1 balíček.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 6/2021/8:
ZO schvaluje pořízení balíčků, které budou občanům ve věku do 15 let včetně, s trvalým
pobytem na území obce Neprobylice, darovány formou mikulášské nadílky za cenu do 200
Kč/1 balíček.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Vánoční nadílka.
ZO projednalo nákup dárkových poukázek, které budou převážně určené na nákup potravin a
ostatního drobného zboží v konkrétním supermarketu. Dárkové poukázky budou darovány
občanům ve věku 70 let a starším, s trvalým pobytem na území obce Neprobylice. Navrhnutá
hodnota jednotlivé poukázky je ve výši 500,00 Kč.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje nákup dárkových poukázek, které budou určené na nákup potravin a ostatního
drobného zboží v konkrétním supermarketu. Nakoupené poukázky budou darovány občanům
ve věku 70 let a starším, s trvalým pobytem na území obce Neprobylice. Hodnota jedné
pořizované poukázky bude ve výši 500 Kč.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 6/2021/9:
ZO schvaluje nákup dárkových poukázek, které budou určené na nákup potravin a ostatního
drobného zboží v konkrétním supermarketu. Nakoupené poukázky budou darovány občanům
ve věku 70 let a starším, s trvalým pobytem na území obce Neprobylice. Hodnota jedné
pořizované poukázky bude ve výši 500 Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Výběr dodavatele SW pro vedení Spisové a skartační agendy
ZO byl předložen návrh na pořízení softwaru pro elektronické vedení Spisové a skartační
služby obce. Byly předloženy celkem 4 cenové nabídky dodavatelů softwaru a vyslechnuta
prezentace p. Milana Macha – administrativního pracovníka obce, který na základě osobních
schůzek s obchodními zástupci jednotlivých dodavatelů a prezentace jejich produktů
doporučil vybrat produkt: Spisová služba ELISA od dodavatele CNS a.s., se sídlem Nad
Šafranicí 574, Mělník, IČ 26129558, a to z důvodu příznivé ceny, nabídky doplňkových
služeb a bezplatné technické a informační podpory ze strany dodavatele.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pořízení softwaru pro vedení Spisové a skartační služby obce, a to Spisové
služby ELISA od dodavatele CNS a.s., se sídlem Nad Šafranicí 574, Mělník, IČ 26129558.
Současně ZO uděluje pověření starostovi obce k podpisu smlouvy o elektronické spisové
službě ELISA.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 6/2021/10:
ZO schvaluje pořízení softwaru pro vedení Spisové a skartační služby obce, a to Spisové
služby ELISA od dodavatele CNS a.s., se sídlem Nad Šafranicí 574, Mělník, IČ 26129558.
Současně ZO uděluje pověření starostovi obce k podpisu smlouvy o elektronické spisové
službě ELISA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Projednání žádosti občana – Používání pyrotechniky v obci
ZO byl předložen návrh občanky Soni Galbavé, doručený do e-podatelny obce dne
13.10.2021, a to žádost o projednání zákazu používání zábavné pyrotechniky v obci dne 01.
ledna každého kalendářního roku v době od 0.00 hodin do 0.30 hodin, a to z důvodu vysokého
hluku, který velmi traumatizuje domácí a volně žijící zvířata. ZO žádost prodiskutovalo a
doporučuje provést právní analýzu přijetí takového zákazu a jeho právní vymahatelnost.
Takto bude paní Galbavé na její podání reagováno s tím, že po získání právní analýzy bude
toto znova prodiskutováno na nejbližším zasedání ZO.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje postup ohledně žádosti občanky Soni Galbavé týkající se zákazu používání
zábavné pyrotechniky v obci dne 01. ledna každého kalendářního roku v době od 0.00 hodin
do 0.30 hodin, a sice zadání právní analýzy přijetí takového zákazu a jeho právní
vymahatelnost. ZO dále uděluje pověření starostovi obce, aby takto paní Galbavé na její
podání reagoval s tím, že po získání právní analýzy bude její podnět prodiskutován na
nejbližším zasedání ZO.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 6/2021/11:
ZO schvaluje postup ohledně žádosti občanky Soni Galbavé týkající se zákazu používání
zábavné pyrotechniky v obci dne 01. ledna každého kalendářního roku v době od 0.00 hodin
do 0.30 hodin, a sice zadání právní analýzy přijetí takového zákazu a jeho právní
vymahatelnost. ZO dále uděluje pověření starostovi obce, aby takto paní Galbavé na její
podání reagoval s tím, že po získání právní analýzy bude její podnět prodiskutován na
nejbližším zasedání ZO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Zahájení přípravných prací pro vypracování projektové dokumentace pro splaškovou
kanalizaci a čističku odpadních vod
ZO byl předložen návrh na zahájení přípravných prací pro vypracování projektové
dokumentace pro splaškovou kanalizaci a čističku odpadních vod.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh na zahájení přípravných prací pro vypracování projektové dokumentace
pro splaškovou kanalizaci a čističku odpadních vod.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 6/2021/12:
ZO schvaluje návrh na zahájení přípravných prací pro vypracování projektové dokumentace
pro splaškovou kanalizaci a čističku odpadních vod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Schválení OZV – stanovení obecního systému odpadového hospodářství
ZO byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství, a to s účinností od 15. dne po dni vyhlášení. Součástí tohoto
návrhu OZV je i zrušení stávající obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Neprobylice, a také zrušení stávající obecně
závazné vyhlášky č. 2/2015 o Stanovení systému kompostování a způsobu využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Neprobylice.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství, a to s účinností od 15. dne po dni vyhlášení, a současně ruší obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Neprobylice, a dále ruší stávající obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o Stanovení systému
kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na
území obce Neprobylice.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 6/2021/13:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství, a to s účinností od 15. dne po dni vyhlášení, a současně ruší obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Neprobylice, a dále ruší stávající obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o Stanovení systému
kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na
území obce Neprobylice.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Diskuse.
V rámci diskuse nebyly přítomným zastupitelům položeny žádné dotazy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO dne 15. 11. 2021 v 20.10
hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis obsahuje celkem 9 (devět) stran textu.
Zápis byl vyhotoven dne 23. 11. 2021
Zapisovatel: Radek Macháček

…………………………………….

Ověřovatelé: Martina Štěpová

…………………………………….

Ing. Barbora Patakiová

…………………………………….

Starosta:

Jiří Louda

…………………………………….

Příloha:

Prezenční listina
Předběžný program – vyvěšený
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