Obec Neprobylice, č.p. 4, 273 75 p. Třebíz
Zápis č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Neprobylice
konaného dne 27. 1. 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: 6
(viz prezenční listina)
Zastupitelstvo obce Neprobylice (dále jen „ZO Neprobylice“) je usnášeníschopné.
Předběžný program:
1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu.
2. Doplnění a schválení programu.
3. Rozpočtové opatření č. 1/2021.
4. Vyhodnocení cenových nabídek a výběr zhotovitele pro zpracování územního plánu obce
Neprobylice.
5. Projednání žádosti občana obce týkající se souhlasu ke stavbě.
6. Projednání konečné varianty znaku a vlajky obce a pověření starosty obce k podání žádosti
o udělení znaku a vlajky dle zákona o obcích.
7. Projednání cenových nabídek k výrobě plechových vrat, které budou namontovány do
bývalé zděné čekárny.
8. Diskuse.
9. Závěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu.
a) Zasedání ZO Neprobylice bylo zahájeno starostou obce Jiřím Loudou v 19:00 hodin.
b) Starosta obce přistoupil k navržení ověřovatelů dnešního zápisu č. 1 ze zasedání ZO
Neprobylice. Navrženy byly pí. Ing. Barbora Patakiová a pí. Martina Štěpová.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli zápisu č. 1 ze zasedání
ZO Neprobylice budou pí. Ing. Barbora Patakiová a pí. Martina Štěpová.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
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Přijaté usnesení č. 1/2021/1b:
ZO Neprobylice schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli zápisu č. 1 ze zasedání
ZO Neprobylice budou pí. Ing. Barbora Patakiová a pí. Martina Štěpová.
c) Starosta obce přistoupil k navržení zapisovatele dnešního zápisu č. 1 ze zasedání ZO
Neprobylice. Navržen byl p. Bc. Lukáš Kratochvíl, DiS.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem zápisu č. 1 ze
zasedání ZO Neprobylice bude p. Bc. Lukáš Kratochvíl, DiS.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 1/2021/1c:
ZO Neprobylice schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem zápisu č. 1 ze
zasedání ZO Neprobylice bude p. Bc. Lukáš Kratochvíl, DiS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Doplnění a schválení programu
Návrh – předběžný program - byl zveřejněn na úřední i elektronické úřední desce obecního
úřadu dne 15. 1. 2021 a stažen byl dne 28. 1. 2021. ZO Neprobylice byl návrh předán
starostou obce dne 15. 1. 2021 včetně pozvánky (e-mailem).
Starosta obce přistoupil k diskusi o navrženém předběžném programu tohoto veřejného
zasedání a požádal přítomné členy zastupitelstva obce Neprobylice, zda by chtěli předběžný
program rozšířit o jiné body, které by byly předmětem dnešního veřejného zasedání.
Do programu dnešního zasedání byly přítomnými zařazeny tyto body.
a/ Starosta obce navrhl zařadit do dnešního programu veřejného zasedání bod týkající se
nákupu pozemku pro ČOV (čističku odpadních vod) – bod bude zařazen do projednání jako
bod č. 8,
b/ Hlavní účetní obce navrhl zařadit bod týkající se rozpočtového opatření č. 4/2020, které
bylo na zasedání ZO Neprobylice schváleno dne 22. 12. 2020, usnesením č. 7/2020/3. Tímto
usnesením byl pověřen starosta obce a místostarosta obce k provedení posledního
rozpočtového opatření obce Neprobylice za rok 2020 společně s účetním obce k 31. 12. 2020.
Rozpočtovým opatřením č. 4/2020 byly rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje upraveny na
skutečnost. Tato záležitost bude dána přítomným občanům a zastupitelům obce na vědomí a
bude zařazena do programu jednání jako bod č. 9.
Původní bod č. 8 – diskuse – bude nově očíslován č. 10 a bod č. 9 – závěr – bude označen č.
11.
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Návrh usnesení:
Předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 15. 1. 2021 do 28. 1. 2021, a zároveň byl
dne 15. 1. 2021 přeposlán e-mailem starostou obce členům ZO Neprobylice, se rozšiřuje o
výše uvedené body. ZO Neprobylice 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. 1/2021/2:
Předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 15. 1. 2021 do 28. 1. 2021, a zároveň byl
dne 15. 1. 2021 přeposlán e-mailem starostou obce členům ZO Neprobylice, se rozšiřuje o
výše uvedené body. ZO Neprobylice tímto schvaluje, že při dnešním zasedání bude
postupovat dle rozšířeného programu.
Schválený program
1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu.
2. Doplnění a schválení programu.
3. Rozpočtové opatření č. 1/2021.
4. Vyhodnocení cenových nabídek a výběr zhotovitele pro zpracování územního plánu obce
Neprobylice.
5. Projednání žádosti občana obce týkající se souhlasu ke stavbě.
6. Projednání konečné varianty znaku a vlajky obce a pověření starosty obce k podání žádosti
o udělení znaku a vlajky dle zákona o obcích.
7. Projednání cenových nabídek k výrobě plechových vrat, které budou namontovány do
bývalé zděné čekárny.
8. Nákup pozemku pro ČOV (čističku odpadních vod).
9. Informace na vědomí – rozpočtové opatření č. 4/2020.
10. Diskuse.
11. Závěr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rozpočtové opatření č. 1/2021.
ZO Neprobylice byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 1/2021, který byl zpracován
hlavním účetním obce. Do rozpočtu obce je nutné na základě dopisu od Krajského úřadu
Středočeského kraje zapracovat změnu, respektive navýšení položky 4112 (neinvestiční
transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu) o 1 900 Kč. Jedná se o
finanční příspěvek, který je obci určen na činnosti související s výkonem státní správy. Ve
schváleném rozpočtu byla navrhnuta částka 68 900 Kč, která bude tímto rozpočtovým
opatřením navýšena na celkovou částku 70 800 Kč, tedy částku, kterou obec v roce 2021
obdrží do svého rozpočtu. Dále je nutné upravit na straně rozpočtových výdajů položky
týkající se investiční akce „Neprobylice, chodníky a zastávky podél silnice III/23728“, aby
mohly být uhrazeny v plné výši přijaté faktury od stavebního zhotovitele. Konkrétně bude
upravena položka 6121 (Budovy, haly a stavby) u paragrafů 2219 (ostatní záležitosti
pozemních komunikací) a 3631 (veřejné osvětlení) o hodnotu 609 921,93 Kč. Tato částka je
upravena na základě uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a smlouvy pro zhotovení
Stránka 3 z 11

veřejného osvětlení v prostoru křižovatky u zvonice. V době, kdy byl připravován návrh
rozpočtu pro rok 2021 se u této investiční položky vycházelo pouze z uzavřené smlouvy o
dílo, zmíněné dodatky v té době nebyly schválené a účinné.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje RO č. 1/2021 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. 1/2021/3:
ZO Neprobylice schvaluje RO č. 1/2021 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 Neprobylice ukládá hlavnímu účetnímu, aby RO č. 1/2021 zapracoval do upraveného
rozpočtu obce k dnešnímu datu, tj. k 27. 1. 2021 a do 30 dnů ode dne jeho schválení zajistil
jeho zveřejnění na úřední a elektronickou úřední desku obce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Vyhodnocení cenových nabídek a výběr zhotovitele pro zpracování územního plánu obce
Neprobylice.
Starosta obce informoval přítomné občany a členy ZO Neprobylice o veřejné zakázce malého
rozsahu, která jím byla započata v roce 2020. Starosta obce sdělil, že v rámci jím vypsané
veřejné zakázky malého rozsahu byly předloženy celkem tři nabídky, se kterými byli
zastupitelé obce předběžně seznámeni. První cenová nabídka byla podána společností
Agrourbanistický ateliér AUA p. Ing. S. Zemana (tato společnost zpracovávala před rokem
2013 1. územní plán obce), která nabízí vyhotovení zcela nového územního plánu za cenu
213 000 Kč bez DPH (257 730 Kč vč. DPH). Druhá cenová nabídka byla podána společností
Ing. Petr Laube – Autorizovaný architekt pro obor územní plánování, která nabízí vyhotovení
územního plánu za cenu 300 000 Kč bez DPH (363 000 Kč vč. DPH) a třetí cenová nabídka
byla podána společností KA*KA – projektový ateliér Tuřice, která nabízí zpracování
územního plánu za 230 000 Kč bez DPH (278 300 Kč vč. DPH).
K tomuto tématu byla položena řada dotazů z řad občanů, proto se diskuse předběžné otevřela
dříve, než je zvykem.
Pospíšil – veřejnost
Dotaz: proč se nechává znovu zpracovávat územní plán. Starosta obce – protože obec plánuje
i výstavbu kanalizace.
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Dotaz: vy plánujete výstavbu kanalizace, a proto je tam jako další bod odkup pozemku pro
ČOV. Starosta obce odpověděl, že ano. Ing. Patakiová dodala, že je z důvodu výstavby
kanalizace a ČOV vhodné tuto skutečnost do územního plánu zahrnout.
Nechyba – veřejnost
Dotaz: územní plán se bude otevírat, nebo se bude kompletně dělat nový. Starosta obce –
bude se dělat kompletně nový územní plán. Starý územní plán již nesplňuje parametry, které
by v současné době splňovat měl. Cenově by změna územního plánu vyšla nákladově na
hodnotu nového územního plánu, proto se zastupitelstvo obce přiklání k pořízení zcela
nového plánu.
Dotaz: v případě, že by došlo k otevření územního plánu, tak by se každý žadatel mohl podílet
na úhradě nákladů. Ing. Patakiová – žadatel by se podílel na úhradě nákladů v případě, že by
se jednalo o změnu územního plánu.
Dotaz: výhodnější se mi jeví provést změnu územního plánu z důvodu, který jsem před chvílí
sdělil, a sice, že každý žadatel by se podílel na změně územního plánu v rámci svého
požadavku a obec by si pak zaplatila pouze změnu týkající se kanalizace a ČOV. Na dotaz
nebylo reagováno.
Pospíšil – veřejnost
Dotaz: pokud hodláte vydat částku na vyhotovení zcela nového územního plánu, vy již přesně
víte, jakou bude mít ČOV kapacitu, kdo všechno se na kanalizaci napojí apod. Starosta obce –
Technické parametry ještě nevíme, protože jsme na začátku vyjednávání o této investiční
akci.
Dotaz: přesto chcete odhlasovat zpracovatele nového územního plánu. Starosta obce – ano,
chceme odhlasovat pořízení nového územního plánu.
Nechyba – veřejnost
Dotaz: Mohl bych, prosím dostat odpověď na to, na co jsem se ptal. Ptal jsem se na to, proč si
obec nezaplatí pouze za změnu týkající se kanalizace a ČOV a ostatní žadatele se budou
podílet na úhradě nákladů v rámci svých požadavků. V loňském roce jsem se také na
veřejném zasedání ptal, kvůli jakým žadatelům je nutné změnu územního plánu provádět.
Starosta obce – změna územního plánu je v zájmu obce, protože územní plán neodpovídá
dnešní legislativě a z tohoto důvodu by měl být v pořádku. Také proto, že pokud se bude
v budoucnu cokoliv v obci provádět, tak je to jeden z hlavních dokumentů, na který se každý
ptá a odkazuje.
Dotaz: současný územní plán má ale řešené veškeré území v obci. Odpověď – žádná.
Pospíšil – veřejnost
Dotaz: máte představu o tom, kolik bude kanalizace a ČOV stát. Starosta obce – hrubý odhad
máme k dispozici a celá akce je nákladově zhruba kolem 80 mil. Kč pro tři obce.
Dotaz: říkáte pro tři obce. Obec Neprobylice se bude podílet na akci jakým procentem.
Starosta obce – na tyto otázky zatím nemám konkrétní odpovědi, protože jsme na začátku celé
akce a vyjednávání. Prvním dokumentem, který by měl být v rámci této akce vyhotoven, bude
studie proveditelnosti.
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Dotaz: přesto chcete odsouhlasit zpracování nového územního plánu i přesto, že momentálně
nevíte žádné technické řešení tohoto projektu, netušíte prozatím jakým procentem se obec
bude podílet na již zmíněné ceně celé investiční akce. Starosta obce – územní plán by se měl
po nějaké době otevírat, tuším po 4 letech.
Nechyba – veřejnost
Dotaz: otevírat, a ne dělat nový územní plán. Starosta obce – již jsem řekl, že změna
územního plánu by vyšla na stejnou hodnotu jako zcela nový územní plán, proto je vhodnější
nechat vypracovat nový.
Dotaz: co konkrétně se bude měnit v územním plánu kromě té kanalizace. Starosta obce – to
by mělo vyjít ze změny územního plánu, o které se bude jednat. V současné době již
disponujeme žádostmi o změně územního plánu.
Pospíšil – veřejnost
Dotaz: žádosti o změnu územního plánu jsou od koho. Starosta obce – první žádost je od pana
L. Místostarosta obce – druhá žádost je od pana D.
Dotaz: od dvou lidí jste přijali žádosti o změnu územního plánu, čemuž rozumím. Dále do
změny chcete zapracovat kanalizaci i přesto, že netušíte kolik Vás to bude stát a dnes chcete
schválit vyhotovení nového územního plánu. Starosta obce – ano.
Starosta obce dále uvedl, že zhotovení územního plánu je v zájmu obce. Občané dále uváděli,
že standardní praxí je územní plán otevřít a každý, kdo chce ve vlastním zájmu provést
nějakou změnu, pak by se měl podílet na jeho nákladech. Přece to nebude platit celé ze svého
pouze obec. Územní plán by se měl měnit tehdy, pokud již máte určité konkrétní představy o
tom, co chcete plánovat.
Starosta obce ještě jednou objasnil to, že územní plán se bude vyhotovovat na základě zájmů
obce, zájmů občanů a v rámci kanalizace to jenom té obci pomůže.
Nechyba – veřejnost
Dotaz: konzultovali jste to např. i s odborem územního plánování ve Slaném. Starosta obce –
diskuse probíhala s různými odborníky na tuto problematiku. Ve Slaném se nebylo.
Dotaz: bylo zmíněno, že výstavba kanalizace bude realizována s obcemi Kutrovice a Kvílice.
S těmi jste už domluveni, proběhly nějaká jednání. Starosta obce – mluvili jsme s nimi. Dle
zjištěných informací, zpracování územního plánu může trvat třeba dva roky.
Pospíšil – veřejnost
Dotaz: vy tedy tvrdíte, že v současné době máte pouze předběžné souhlasy obcí a předběžný
odhad ceny kanalizace, kterou jste odhadli na nějakých 80 mil. Kč. Starosta obce – tuto cenu
jsme neodhadli my.
Dotaz: vy za ty dva roky, po které potrvá vyhotovení územního plánu chcete tedy zajistit
závazné souhlasy s obcemi, které do toho s vámi půjdou a zároveň chcete mít zjištěné přesné
technické parametry kanalizace a ČOV, chápu to správně. Starosta obce – ano, přesně tak.
Ing. Patakiová dodala, že od data dokončené studie se dá zahájit do 2 – 3 let stavba.
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Starosta obce tedy přistoupil k hlasování o podaných cenových nabídek a navrhl hlasování o
nejlevnější nabídce.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje a vybírá cenovou nabídku společnosti Agrourbanistický ateliér
AUA p. Ing. S. Zemana, který pro obec Neprobylice zpracuje územní plán za cenu 257 730
Kč vč. DPH a zároveň schvalují smlouvu o dílo a pověřují starostu obce jejím podpisem.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 1/2021/4:
ZO Neprobylice schvaluje a vybírá cenovou nabídku společnosti Agrourbanistický ateliér
AUA p. Ing. S. Zemana, který pro obec Neprobylice zpracuje územní plán za cenu 257 730
Kč vč. DPH a zároveň schvalují smlouvu o dílo a pověřují starostu obce jejím podpisem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Projednání žádosti občana obce týkající se souhlasu ke stavbě.
Starosta obce předložil přítomným zastupitelům obce žádost místního občana, který požaduje
na koordinační situaci souhlas obce jako vlastníka pozemku p. č. 155, který sousedí
s pozemkem žadatele. Žadatel chce provést na svém pozemku přístavbu ke stávajícím RD.
Starosta obce navrhuje vydat souhlas k přístavbě.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje předloženou žádost místního občana a zároveň souhlasí, a to bez
námitek s tím, že si žadatel na svém pozemku provede přístavbu ke svému RD.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 1/2021/5:
ZO Neprobylice schvaluje předloženou žádost místního občana a zároveň souhlasí, a to bez
námitek s tím, že si žadatel na svém pozemku provede přístavbu ke svému RD.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Projednání konečné varianty znaku a vlajky obce a pověření starosty obce k podání
žádosti o udělení znaku a vlajky dle zákona o obcích.
Starosta obce odprezentoval návrhy znaku a vlajky obce, které byly vypracovány p. Mgr. J.
Tejkalem. Ten vypracoval pro obec celkem 6 návrhů, a to jak pro znak, tak i pro vlajku. Vše
podložil odborným textem a vyjádřením. Starosta obce pak navrhl vybrat variantu znaku
obce, který vyobrazuje 3 černé zvony a modrou zídku. Vlajka obce musí být ve stejných
barvách, proto navrhl vlajku, která vyobrazuje opět 3 černé zvony a jeden modrý pruh. Na
následujících obrázcích je znázorněn vybraný návrh.
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Obrázek č. 1 – znak obce

Obrázek č. 2 – vlajka obce

Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje návrh znaku a vlajky dle varianty č. 5 a pověřuje starostu obce
podáním žádosti o udělení znaku a vlajky dle zákona o obcích.
Průběh hlasování:
Pro: 4x
Proti: 1
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 1/2021/6:
ZO Neprobylice schvaluje návrh znaku a vlajky dle varianty č. 5 a pověřuje starostu obce
podáním žádosti o udělení znaku a vlajky dle zákona o obcích.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. Projednání cenových nabídek k výrobě plechových vrat, které budou namontovány do
bývalé zděné čekárny.
Starosta obce informoval přítomné o veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku
pozinkovaných vrat, které budou namontovány do bývalé zděné čekárny. Do dnešního dne
obec obdržela celkem 3 cenové nabídky, jež budou přítomnými zastupiteli obce hodnoceny.
První cenová nabídka byla předložena společností p. M. Pinc – zámečnictví, nástrojářství,
která nabízí dodávku vrat za cenu 36 523 Kč bez DPH. Druhá cenová nabídka byla
předložena společností P. Kolář, která nabízí dodávku vrat za cenu 41 597 Kč (společnost je
neplátce DPH) a třetí cenová nabídka byla předložena společností LH RACING s. r. o., která
nabízí dodávku vrat za cenu 42 600 Kč bez DPH. Všechny 3 dodávky nabízí pouze zhotovení
a dodávku vrat. Montáž bude fakturována zvlášť.
Starosta obce navrhl vybrat zhotovitele vrat p. M. Pince – zámečnictví, nástrojářství, který
zhotoví a dodá pozinkovaná vrata za cenu 36 523 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje cenovou nabídku společnosti p. M. Pinc – zámečnictví,
nástrojářství, která pro obec zhotoví a dodá pozinkovaná vrata za cenu 36 523 Kč bez DPH a
zároveň schvaluje smlouvu o dílo, která bude podepsána starostou obce.
Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 1/2021/7:
ZO Neprobylice schvaluje cenovou nabídku společnosti p. M. Pinc – zámečnictví,
nástrojářství, která pro obec zhotoví a dodá pozinkovaná vrata za cenu 36 523 Kč bez DPH a
zároveň schvaluje smlouvu o dílo, která bude podepsána starostou obce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Nákup pozemku pro ČOV (čističku odpadních vod).
Starosta obce v úvodu dnešního zasedání sdělil přítomným, že obec započala přípravné akce
spočívající prozatím v základních jednáních, které souvisejí s vybudováním kanalizace a
ČOV v obci. Současný územní plán počítá s umístěním ČOV na pozemku, jež není obecní,
ale je v držení soukromého vlastníka. Vlastník byl starostou obce osloven za účelem
odprodeje pozemku. Starosta uvedl, že se jedná o pozemek p. č. 251/2 o velikosti 431 m2, za
něhož si vlastnicí požadují 185 Kč za 1 m2.
Starosta obce ještě dodal, že zjišťoval i jiné možnosti, kde by ČOV mohla být umístěna, ale
jelikož je již zakreslena v současném územním plánu obce na výše uvedeném pozemku, ke
kterému navíc vede i obecní příjezdová cesta a je velice dobře situován za obcí, proto nehrozí
zápach, který by se šířil do obce. Z tohoto důvodu se jedná o výhodnou koupi pozemku, proto
navrhuje o této možnosti hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje nákup pozemku p. č. 251/2 o velikosti 431 m2 za kupní cenu 185
Kč za 1 m2 pro plánovanou výstavbu ČOV a zároveň pověřují starostu obce k vyhotovení
kupní smlouvy a jejímu podpisu.
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Průběh hlasování:
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.
Přijaté usnesení č. 1/2021/8:
ZO Neprobylice schvaluje nákup pozemku p. č. 251/2 o velikosti 431 m2 za kupní cenu 185
Kč za 1 m2 pro plánovanou výstavbu ČOV a zároveň pověřují starostu obce k vyhotovení
kupní smlouvy a jejímu podpisu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Informace na vědomí – rozpočtové opatření č. 4/2020.
Hlavní účetní obce předal na vědomí přítomným členům ZO Neprobylice vypracované
rozpočtové opatření č. 4/2020, které bylo schváleno na zasedání ZO Neprobylice dne 22. 12.
2020, usnesením č. 7/2020/3. Opatření bylo vypracováno na základě přijatého usnesení k datu
31. 12. 2020. Zastupitelům obce bylo předáno jednak samotné rozpočtové opatření a jednak
finanční výkaz FIN 2-12 M za období 12/2020, do kterého byly změny zapracovány.
ZO Neprobylice se seznámilo s předloženými dokumenty a výše uvedenou informaci
bere na vědomí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Diskuse.
Dotaz na neviditelnost přechodů. Bylo sděleno, že na jaře se budou čáry vodorovného
dopravního značení obnovovat.
Dotaz na lampy veřejného osvětlení v prostoru zvonice, kdo lampy vybíral, protože do tohoto
prostoru se moc nehodí právě z důvodu té historické kulturní památky. Bylo sděleno, že
lampy byli vybrány ZO Neprobylice.
Dotaz na tůň. Bylo sděleno, že tůň není považována v současné době za prioritní akci, za
prioritní akci je v současné době považována výstavba kanalizace a ČOV.
Dotaz na mikulášskou nadílku v roce 2020. Na dotaz bylo členy ZO Neprobylice odpovězeno.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO Neprobylice dne 27. 1.
2021 ve 20:05 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis obsahuje celkem 11 (jedenáct) stran textu.
Zápis byl vyhotoven dne 5. 2. 2021
Zapisovatel: Bc. Lukáš Kratochvíl, DiS.

……………………………………..

Ověřovatelé: Ing. Barbora Patakiová

……………………………………..
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Martina Štěpová

……………………………………..

Starosta:

Jiří Louda

……………………………………..

Příloha:

Prezenční listina
Předběžný program - vyvěšený
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