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

________________________________________________________________________

Zápis č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Neprobylice
konaného dne 07. 03. 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,
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
Jan Podpěra
0
--1

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. Zastupitelstvo obce, dle § 6 odst. 5 písm. b a § 47 odst. 5 stavebního zákona,
schvaluje Zadání územního plánu Neprobylice. Dále souhlasí s požadavky
dotčených orgánů a oprávněného investora.
4. Návrh smlouvy o dílo, zhotovení šindelové střechy na zvonici.
5. MŠ Třebíz – žádost o poskytnutí neinvestiční dotace, stanovení její výše a
pověření starosty obce s podepsáním veřejnoprávní smlouvy.
6. Přemyslovské střední Čechy o.p.s. – žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 5,-- Kč za obyvatele obce a pověření starosty obce s podepsáním
veřejnoprávní smlouvy.
7. Diskuze.
8. Závěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu.
a) Zasedání ZO bylo zahájeno starostou obce Jiřím Loudou v 19:20 hodin
b) Starosta obce přistoupil k navržení ověřovatelů dnešního zápisu č. 1 ze zasedání
ZO. Navrženi byli p. Petr Somol a pí. Ing. Barbora Patakiová.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli zápisu č. 1 ze zasedání ZO budou
p. Petr Somol a pí. Ing. Barbora Patakiová.
Průběh hlasování:
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Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 1/2022/1b:
ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli zápisu č. 1 ze zasedání ZO budou
p. Petr Somol a pí. Ing. Barbora Patakiová.
c) Starosta obce přistoupil k navržení zapisovatele dnešního zápisu č. 1 ze zasedání
ZO. Navržen byl p. Milan Mach – administrativní pracovník obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem zápisu č. 1 ze zasedání ZO
bude p. Milan Mach.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen
Přijaté usnesení č. 1/2022/1c:
ZO schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem zápisu č. 1 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 28. 02. 2022 a stažen byl dne 08. 03. 2022. ZO byl návrh předán
starostou obce dne 28.02. 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.
Starosta, na návrh účetního p. Bc. Lukáše Kratochvíla DiS., navrhuje zařadit bod, kterým
ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2021, které bylo schváleno na ZO č. 8 dne
29.12.2021. Tomuto návrhu byl přidělen bod jednání č. 7.
Původní bod č. 7. Diskuze – bude nově očíslován č. 8, původní bod č. 8. Závěr – bude
nově očíslován č. 9.
Návrh usnesení:
Předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 28. 02. 2022 do 08. 03. 2022, a
zároveň byl dne 28. 02. 2022 přeposlán e-mailem starostou obce členům ZO Neprobylice
se na návrh starosty doplňuje o bod 7. Informace na vědomí – Rozpočtové opatření č.
5/2021 a dalšími body programu bude bod 8. Diskuze a bod 9. Závěr.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 1/2022/2:
Předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 28. 02. 2022 do 08. 03. 2022, a
zároveň byl dne 28. 02. 2022 přeposlán e-mailem starostou obce členům ZO Neprobylice
se na návrh starosty doplňuje o bod 7. Informace na vědomí – Rozpočtové opatření č.
5/2021 a dalšími body programu bude bod 8. Diskuze a bod 9. Závěr.
Schválený program:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
2. Doplnění a schválení programu.
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3. Zastupitelstvo obce, dle § 6 odst. 5 písm. b a § 47 odst. 5 stavebního zákona,
schvaluje Zadání územního plánu Neprobylice. Dále souhlasí s požadavky
dotčených orgánů a oprávněného investora.
4. Návrh smlouvy o dílo, zhotoveni šindelové střechy na zvonici.
5. MŠ Třebíz – žádost o poskytnutí neinvestiční dotace, stanovení její výše a
pověření starosty obce s podepsáním veřejnoprávní smlouvy.
6. Přemyslovské střední Čechy o.p.s. – žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 5,-- Kč za obyvatele obce a pověření starosty obce s podepsáním
veřejnoprávní smlouvy.
7. Informace na vědomí – Rozpočtové opatření č. 5/2021
8. Diskuze.
9. Závěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Zastupitelstvo obce, dle § 6 odst. 5 písm. b a § 47 odst. 5 stavebního zákona,
schvaluje Zadání územního plánu Neprobylice. Dále souhlasí s požadavky
dotčených orgánů a oprávněného investora.
ZO projednalo návrh na doplnění Zadání územního plánu, zaslaného p. Ing. Stanislavem
Pitrem, který doplnil do tohoto zadání připomínky zaslané dotčenými orgány a
oprávněným investorem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce, dle § 6 odst. 5 písm. b a § 47 odst. 5 stavebního zákona, schvaluje
Zadání územního plánu Neprobylice. Dále souhlasí s požadavky dotčených orgánů a
oprávněného investora.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 1/2022/3:
Zastupitelstvo obce, dle § 6 odst. 5 písm. b a § 47 odst. 5 stavebního zákona, schvaluje
Zadání územního plánu Neprobylice. Dále souhlasí s požadavky dotčených orgánů a
oprávněného investora.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Návrh smlouvy o dílo, zhotovení šindelové střechy na zvonici.
ZO byl předložen návrh smlouvy o dílo na zhotovení šindelové krytiny na zvonici
v Neprobylicích (dvojitá šindelová modřínová krytina), návrh smlouvy zaslal dodavatel p.
Josef Čábelka emailem dne 01. 01. 2022 včetně krycího listu rozpočtu. Návrh smluvní
ceny díla činí 568 760,50 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení šindelové krytiny na zvonici v Neprobylicích
(dvojitá šindelová modřínová krytina) včetně krycího listu rozpočtu a pověřuje starostu
obce k podpisu této smlouvy.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 1/2022/4:
ZO schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení šindelové krytiny na zvonici v Neprobylicích
(dvojitá šindelová modřínová krytina) včetně krycího listu rozpočtu a pověřuje starostu
obce k podpisu této smlouvy.
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5.

MŠ Třebíz – žádost o poskytnutí neinvestiční dotace, stanovení její výše a
pověření starosty obce s podepsáním veřejnoprávní smlouvy.
ZO byla předložena žádost Mateřské školy Třebíz o finanční podporu (neinvestiční
dotaci), která byla doručena do emailové schránky obce dne 15. 02. 2022. Mateřská škola
žádá o finanční podporu na provozní potřeby – rozvoj a úprava zahrady MŠ, obnova
nábytku v MŠ a nákup didaktických pomůcek pro děti.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje neinvestiční dotaci Mateřské škole Třebíz na její provozní potřeby, a to ve
výši 5 000 Kč (slovy: pěttisíckorun). Finanční prostředky ve výši 5 000 Kč budou
převedeny na bankovní účet MŠ Třebíz na základě zaslané a následně podepsané
žádosti o neinvestiční dotaci na provozní potřeby. ZO současně pověřuje starostu obce
k projednání veřejnoprávní smlouvy a jejímu podpisu.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 1/2022/5:
ZO schvaluje neinvestiční dotaci Mateřské škole Třebíz na její provozní potřeby, a to ve
výši 5 000 Kč (slovy: pěttisíckorun). Finanční prostředky ve výši 5 000 Kč budou
převedeny na bankovní účet MŠ Třebíz na základě zaslané a následně podepsané
žádosti o neinvestiční dotaci na provozní potřeby. ZO současně pověřuje starostu obce
k projednání veřejnoprávní smlouvy a jejímu podpisu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.

Přemyslovské střední Čechy o.p.s. – žádost o poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 5,-- Kč za obyvatele obce a pověření starosty obce s podepsáním
veřejnoprávní smlouvy.
ZO byla předložena žádost o neinvestiční dotaci na rok 2022 ve výši 5 Kč na obyvatele a
rok, která dorazila do datové schránky obce dne 08. 02. 2022. Dotace bude využita
k částečné spoluúčasti společnosti k financování aktivit Strategie CLLD 2021–2027
Obnova země knížat a králů 2, tj. na přípravné, podpůrné a provozní činnosti, animace
strategie CLLD, animace škol a školských zařízení; dále na grant Malý přemyslovský
měšec, kterým se podporují sportovní akce, zájmové kluby, hasiči, děti, mládež apod. a
na propagační a režijní činnost výše zmíněné společnosti.
Počet obyvatel v obci k 01. 01. 2022: 168 obyvatel
(zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx)
Výpočet výše příspěvku: 168 x 5 = 840 Kč
Finanční příspěvek ve výši 840 Kč bude převeden na bankovní účet Přemyslovské
střední Čechy o. p. s. na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. ZO současně pověřuje
starostu obce k projednání veřejnoprávní smlouvy a jejímu podpisu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výši příspěvku ve výši 840 Kč a současně pověřuje starostu obce
k projednání veřejnoprávní smlouvy a jejímu podpisu.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 1/2022/6:
ZO schvaluje výši příspěvku ve výši 840 Kč a současně pověřuje starostu obce
k projednání veřejnoprávní smlouvy a jejímu podpisu.
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7. Informace na vědomí – Rozpočtové opatření č. 5/2021
Hlavní účetní obce předal, prostřednictvím starosty obce, na vědomí přítomným členům
ZO vypracované rozpočtové opatření č. 5/2021, které bylo schváleno na zasedání ZO
dne 29. 12. 2021, usnesením č. 8/2021/9. Opatření bylo vypracováno na základě
přijatého usnesení k datu 31. 12. 2021. Tímto rozpočtovým opatřením byly příjmy a
výdaje upraveny na skutečnost.
ZO se seznámilo s předloženým dokumentem a výše uvedenou informaci bere na
vědomí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Diskuze.
V rámci diskuze nebyly přítomným zastupitelům položeny žádné dotazy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Závěr.
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO dne 07. 03. 2022
v 19.40 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis obsahuje celkem 5 (pět) stran textu.
Zápis byl vyhotoven dne

09.03.2022

Zapisovatel:

Milan Mach

Ověřovatelé:

Ing. Barbora Patakiová

…………………………………………...

Petr Somol

…………………………………………...

…………………………………………...

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 07.03.2022 v sídle
obecního úřadu od 19:00 hodin.
Předběžný program:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
2. Doplnění a schválení programu.
3. Zastupitelstvo obce, dle § 6 odst. 5 písm. b a § 47 odst. 5 stavebního
zákona, schvaluje Zadání územního plánu Neprobylice. Dále souhlasí s
požadavky dotčených orgánů a oprávněného investora.
4. Návrh smlouvy o dílo, zhotoveni šindelové střechy na zvonici.
5. MŠ Třebíz – žádost o poskytnutí neinvestiční dotace, stanovení její výše a
pověření starosty obce s podepsáním veřejnoprávní smlouvy.
6. Přemyslovské střední Čechy o.p.s. – žádost o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 5,-- Kč za obyvatele obce a pověření starosty obce
s podepsáním veřejnoprávní smlouvy.
7. Diskuze.
8. Závěr.

Jiří
Louda

Digitálně podepsal
Jiří Louda
Datum: 2022.02.28
20:03:24 +01'00'

……………………………
Jiří Louda
starosta

Vyvěšeno: 28. 02. 2022
Sejmuto:

08. 03. 2022

