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

________________________________________________________________________

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Neprobylice
konaného dne 27. 06. 2022 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,
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):

5 (z 5)
0
--0
--2

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. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021.
4. Diskuze.
5. 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. 4 ze zasedání
ZO. Navrženi byli pí. Martina Štěpová a pí. Ing. Barbora Patakiová.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli zápisu č. 4 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. 4/2022/1b:
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli zápisu č. 4 ze zasedání ZO budou
pí. Martina Štěpová a pí. Ing. Barbora Patakiová.
c) Starosta obce přistoupil k navržení zapisovatele dnešního zápisu č. 4 ze zasedání
ZO. Navržen byl p. Milan Mach – administrativní pracovník obce.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem zápisu č. 4 ze zasedání ZO
bude p. Milan Mach.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen
Přijaté usnesení č. 4/2022/1c:
ZO schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem zápisu č. 4 ze zasedání ZO
bude p. Milan Mach.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Doplnění a schválení programu.
Návrh – předběžný program – byl zveřejněn na úřední i elektronické úřední desce
obecního úřadu dne 07. 06. 2022 a stažen byl dne 28. 06. 2022. ZO byl návrh předán
starostou obce dne 07.06. 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. Nikdo z členů ZO návrh na
doplnění programu jednání neměl.
Starosta obce sám navrhl doplnění předběžného programu jednání:
- nově o bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 2/2022, které se zařazuje na žádost
hlavního účetního obce Bc. Lukáše Kratochvíla, DiS.;
- bod číslo 4 předběžného programu Diskuze se zařazuje jako bod číslo 5 programu
jednání;
- bod číslo 5 předběžného programu Závěr se zařazuje jako bod číslo 6 programu
jednání.
Návrh usnesení:
Předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 07.
zároveň byl dne 07. 06. 2022 přeposlán e-mailem starostou
se na návrh starosty změnil a doplnil o další bod.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 4/2022/2:
Předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 07.
zároveň byl dne 07. 06. 2022 přeposlán e-mailem starostou
se na návrh starosty změnil a doplnil o další bod.
Schválený program:

06. 2022 do 28. 06. 2022, a
obce členům ZO Neprobylice,
Zdržel se: 0x
06. 2022 do 28. 06. 2022, a
obce členům ZO Neprobylice,

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
2. Doplnění a schválení programu.
3. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021.
4. Rozpočtové opatření č. 2/2022.
5. Diskuze.
6. Závěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021.
Hlavní účetní obce Bc. Lukáš Kratochvíl DiS. předložil členům ZO Neprobylice návrh
závěrečného účtu obce za rok 2021. V úvodu konstatoval, že návrh závěrečného účtu
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obce za rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce obecního
úřadu dne 01. 06. 2022. Dále stručně popsal jednotlivé kapitoly dokumentu. Jeho součástí
také byly údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v podrobném členění podle rozpočtové
skladby, údaje o hospodaření s majetkem obce, tabulky k finančnímu vypořádání a jiné
informace obsahující údaje o finančním hospodaření územního samosprávného celku,
dále pak všeobecné informace o účetní jednotce apod. Závěrečný účet se převážně týkal
popisu rozpočtových příjmů a rozpočtových výdajů za rok 2021.
ZO Neprobylice byla předložena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2021, které se uskutečnilo v sídle obecního úřadu dne 31. 03. 2022. Při přezkoumání
hospodaření obce za rok 2021 nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 4/2022/3:
ZO Neprobylice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rozpočtové opatření č. 2/2022.
ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 2/2022, který reflektuje především
mimořádné příjmy z prodeje pozemků subjektu Ředitelství silnic a dálnic, a výdaj v podobě
nákupu smaltovaného oválu se znakem a názvem obce Neprobylice, 67 x 52 cm. Více viz
toto Rozpočtové opatření.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 vypracované na základě
ustanovení § 16 odst. 3 a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, které bude hlavním účetním obce vyhotovené k datu
schválení.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 4/2022/4:
ZO Neprobylice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 vypracované na základě
ustanovení § 16 odst. 3 a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, které bude hlavním účetním obce vyhotovené k datu
schválení.
Úkoly:
ZO Neprobylice ukládá hlavnímu účetnímu, aby rozpočtové opatření č. 2/2022 zapracoval
do upraveného rozpočtu obce k datu 27. 06. 2022 a do 30 dnů ode dne jeho schválení
zajistil jeho zveřejnění na úřední desku a elektronickou úřední desku obce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Diskuze.
V rámci diskuze nebyly přítomným zastupitelům položeny žádné dotazy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. Závěr.
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO dne 27. 06. 2022
v 19.30 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis obsahuje celkem 4 (čtyři) strany textu.
Zápis byl vyhotoven dne

03. 07. 2022

Zapisovatel:

Milan Mach

Ověřovatelé:

Ing. Barbora Patakiová

………………………………………...

Martina Štěpová

………………………………………...

………………………………………...

Starosta:

Jiří Louda

Přílohy:

Prezenční listina
Předběžný program – vyvěšený

………………………………………...
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Zasedání zastupitelstva obce Neprobylice
Zasedání zastupitelstva obce Neprobylice se bude konat 27.06.2022 v sídle
obecního úřadu od 19:00 hodin.
Předběžný program:
1.
2.
3.
4.
5.

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
Doplnění a schválení programu.
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
Diskuze.
Závěr.

Jiří Louda

Digitálně podepsal
Jiří Louda
Datum: 2022.06.07
19:37:14 +02'00'

……………………………

……………………………

Petr Somol
místostarosta

Jiří Louda
starosta

Vyvěšeno: 07. 06. 2022
Sejmuto: 28. 06. 2022

