Obec Neprobylice, č.p. 4, 273 75 p. Třebíz

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Neprobylice
konaného dne 29. 11. 2018 od 19:00 hodin v sIdle obecního úřadu

Úvod:
jména přítomných členů zastupitelstva obce: jiří Louda, Martin Nechyba, Roman Kartes a Petr
Somol; v 19:15 hodin dorazil na zasedání ZO Neprobylice Jan Podpěra
Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 4 {z 5-ti); 5 (z 5-ti) od 19:15 hodin
jména omluvených členů zastupitelstva obce: jan Podpěra (do 19:15 hodin)
Počet omluvených členů zastupitelstva obce: 1 (do 19:15 hodin)
jména neomluvených členů zastupitelstva obce: ---Počet neomluvených členů zastupitelstva obce: O
Počet přítomných hostů: 3
(viz prezenčnIlistina)
Zastupitelstvo obce Neprobylice (dále jen ,,ZO Neprobylice") je usnášeníschopné.
předběžný p'oRram:
1. zahájení zasedání, určeni ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu. Schválení programu.
2. střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 a rok 2019 - aktualizace č. 2.
3. Rozpočtové opatřeni č. 5/2018.
4. Mikulášská nadílka a vánoční nadílka.
5. Plán inventur na rok 2018.
,
6. KSÚS Středočeského kraje - projednání záměru v souvislosti se smlouvou o výpůjčce pozemků a
uděleMsouhlasu se stavbou.
7. Diskuse, závěr.
1. zahájeni zasedánj určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu. Schválení programu.
a) Zasedání ZO Neprobylice bylo zahájeno starostou obce jiřím Loudou v 19:00 hodin.
b) Starosta obce přistoupil k navržení ověřovatelů dnešního zápisu č. 6 ze zasedání ZO Neprobylice.
Navrženi byli p. Roman Kartes a p. Martin Nechyba.
Návrh usnesení:
Ověřovateli tohoto zápisu č. 6 ze zasedání ZO Neprobylice budou p. Roman Kartes a p. Martin
Nechyba.
Průběh hlasováni:
Pro: 4x
Proti: O
Návrh byl schválen.

Zdržel se: O

přijaté usnesení č. 6/2018/1b:
ZO Neprobylice schvaluje navržené ověřovatele zápisu č. 6 ze zasedání ZO Neprobylice.
c) Starosta obce přistoupil k navržení zapisovatele dnešního zápisu č. 6 ze zasedání ZO Neprobylice.
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Navržen byl p. Be. Lukáš Kratochvíl, DiS.

Návrh usneseni:
Zapisovatelem tohoto zápisu č. 6 ze zasedániZO Neprobylice bude p. Be. Lukáš Kratochvll, DiS.
Průběh hlasováni:
Pro: 4x

Proti: O

Zdržel se: O

Návrh byl schválen.
přijaté usneseni č. 6/2018/1C:
ZO Neprobylice schvaluje navrženého zapisovatele zápisu č. 6 ze zasedání ZO Neprobylice.
d) Návrh - předběžný program - byl zveřejněn ve dnech od 20. 11. 2018 do 30. 11. 2018. ZO
Neprobylice jej obdrželo dne 19. 11. 2018 v kanceláři obecního úřadu.
Návrhy na zařazení do programu dnešního zasedání:
Do programu dnešního zasedání byly starostou obce dále zařazeny tyto body.
-

Stavební úpravy autobusové čekárny a technického zázemí pro hřiště a obce z roku 2015.
Tento bod bude zařazen jako bod č. 7.

-

Dodatek č. 4 uzavřený se Severočeskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. (dále jen ,,SčVK").
Bod zařazen jako bod č. 8.

-

Protokol o výsledku kontroly obce (Hasiči). Bod zařazen jako bod č. 9.

Návrh usnesení:
předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 20. 11. 2018 do 30. 11. 2018, a zároveň byl dne
19. 11. 2018 rozdán členům ZO Neprobylice, se rozšiřuje o výý2 uvedené body. ZO Neprobylice při
dnešním zasedání bude zcela postupovat dle níže schváleného programu jednání.
Průběh hlasování:
Pro: 4x

Proti: O

Zdržel se: O

Návrh byl schválen.
přijaté usnesení č. 6/2018/1d:
ZO Neprobylice schvaluje výše uvedený program, rozšířený o další body.
Schválený program:
1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu. Schválení programu.
2. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 a rok 2019 - aktualizace č. 2.
3. Rozpočtové opatření č. 5/2018.
4. Mikulášská nadílka a vánoční nadílka.
5. Plán inventur na rok 2018.
'
6. KSÚS Středočeského kraje - projednáni záměru v souvislosti se smlouvou o výpůjčce pozemků a
udělenI souhlasu se stavbou.
7. Stavební úpravy autobusové čekárny a technického zázemí pro hřiště a obce z roku 2015.
8. Dodatek č. 4 uzavřený se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s. {dále jen ,,SČVK").
9. Protokol o výsledku kontroly obce (Hasiči).
10. Diskuse, závěr.
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2. střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 a rok 2019 - aktualizace č. 2.
střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 a rok 2019 - aktualizace č. 2 byl po dohodě se
zastupitelstvem obce aktualizován pracovníkem, který zabezpečuje rozpočtové operace jako správce
rozpočtu. Aktualizován byl rok 2019, a to na základě představ zastupitelstva obce. střednědobý
výhled rozpočtu byl aktualizován pro rok 2019 jako vyrovnaný, tj. rozpočtové příjmy jsou plánovány
ve výši 2 581 265,00,- KČ a rozpočtové výdaje jsou naplánovány ve výši 2 581 265,00,- KČ. Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu na zmíněné roky byl zveřejněn na úřední desce a elektronické
úřední desce od 12. 11. 2018 do 28. 11. 2018. V tomto období mohly být uplatňovány připomínky.
žádné připomínky uplatněny nebyly.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice projednalo střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 a rok 2019 dle § 3 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v platném
znění, respektive jeho aktualizaci č. 2, kdy touto aktualizaci byl upravován rok 2019. Naplánovaný je
jako vyrovnaný, tj. rozpočtové příjmy jsou plánovány ve výši 2 581 265,00,- KČ a rozpočtové výdaje
jsou naplánovány ve výši 2 581 265,00,- KČ.
Průběh hlasování:
Pro: 4x

Proti: O

Zdržel se: O

Návrh byl schválen.
přijaté usneseni č. 6/2018/2:
ZO Neprobylice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 a rok 2019 dle § 3 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v platném
znění, respektive jeho aktualizaci č. 2, kdy touto aktualizaci byl upravován rok 2019. schvaluje plán
jako vyrovnaný, kdy rozpočtové příjmy jsou ve výši 2 581 265,@,- KČ a rozpočtové výdaje též ve výši
2 581 265,00 KČ.
Úkoly:
ZO Neprobylice dále ukládá p. Be. Lukáši KratochvIlovi, DiS., aby do 30 dnů ode dne jeho schválení
zajisti! jeho zveřejněni na internetových stránkách, a to za účasti starosty obce a současně oznámil na
úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné
podoby.
3. Rozpočtové opatřeni č. 5/2018.
ZO Neprobylice projednalo rozpočtové opatřeni č. 5/2018 podle § 16 odst. 3 a násl. zákona čís.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v platném
znění. Do rozpočtového opatřeni budou hlavním účetním zapracovány mimo jiné nás|edujÍcÍ
skutečnosti, např. budou navýšeny 'některé daňové příjmy z důvodu, že se skutečné plněni pomalu
vyrovnává s upraveným rozpočtem roku 2018; bude založena nová rozpočtová položka 5169 (Nákup
ostatních služeb) u paragrafu 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikaci) na 30 000,- KČ a
současně bude o tuto Částku snížena položka 6121(budovy, haly a stavby) u téhož paragrafu
z důvodu proplacenIfaktury za vyhotovení studie proveditelnosti. Studie proveditelnosti je zahrnuta
v žádosti o dotaci, ale jako neinvestiční výdaj.; dále bude navýšen paragraf 6112 (zastupitelstva obci)
z důvodu vyplaceni odměny při skončeni funkčního období a odchodného; atd. Zpracované
rozpočtové opatřeni bude zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce do 30 dnů ode dne
jeho schválení, kde budou k nahlédnutí veškeré rozpočtové operace.
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Návrh usnesení:
ZO Neprobylice souhlasí s vypracováním RO č. 5/2018 a tímto ukládá hlavnímu účetnímu, aby toto
opatření k tomuto datu zapracoval do účetní agendy, a to do upraveného rozpočtu obce.
Průběh hlasováni:
Dorazil p. jan Podpěra (v 19:15 hodin) - ZO Neprobylice je kompletní.
Pro: 5x

Proti: O

Zdržel se: O

Návrh byl schválen.
přijaté usnesení č. 6/2018/3:
ZO Neprobylice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.
Úkoly:
ZO Neprobylice ukládá hlavnímu účetnímu, aby RO č. 5/2018 zapracoval do upraveného rozpočtu
obce.
4. Mikulášská nadílka a vánočnlnad/lka.
V této věci byly projednány jednak finanční prostředky na nákup drobných věcí, které budou
darovány dětem do 15 let věku (včetně) ve formě balíčku a jednak finanční prostředky, které budou
vynaloženy na nákup poukázek (na nákup potravin), jež budou darovány seniorům od 70 letvěku. ZO
Neprobylice projednalo, že dětem do 15 let věku budou nakoupeny drobné věci v rozmezí100,- KČ až
150,- KČ/ 1 dítě a poukázky pro seniory budou nakoupeny v hodnotě 500,- Kč/senior.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje finanční prostředky v rozmezí 100,- KČ až 150,- KČ/ 1 dítě, které budou
účelně využity na nákup drobných věci a ty darovány ve formě balíčku a dále schvaluje nákup
poukázek pro seniory na nákup potravin v hodnotě 500,- Kč/1poukázka.
Průběh hlasování:
Pro: 5x

Proti: O

Zdržel se: O

Návrh byl schválen.
přijaté usnesení č. 6/2018/4:
ZO Neprobylice schvaluje finanční prostředky v rozmezí 100,- KČ až 150,- KČ/ 1 dítě, které budou
účelně využity na nákup drobných věcí a ty darovány ve formě balíčku a dále schvaluje nákup
poukázek pro seniory na nákup potravin v hodnotě 500,- KČ/1 poukázka.
5. Plán inventur na rok 2018.
ZO Neprobylice, na základě §§ 29 a 30 zákona č. 563/1991Sb., 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 předĎisů, v platném znění, a v souladu se směrnici k inventarizaci
majetku a závazků ze dne 15.10.2011, projednalo Plán inventur k provedeníinventarizace majetku a
závazků za rok 2018, který byl vydán starostou obce dne 29. 11. 2018 a je účinný od 29. 11. 2018 do
31. 1. 2019. Plánem byla také ustanovena inventarizační komise v tomto složeni: předsedou
inventarizační komise bude p. Petr Somol a členy inventarizační komise budou p. Roman Kartes a p.
Martin Nechyba. lnventarizačnI komise provede v organizaci inventarizaci v termínu od 19. 12. 2018
do 30. 1. 2019.
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Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje na základě §§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů, v platném znění, dále na základě § S 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 2018. Současně bere na vědomi složeni inventarizační komise a rozhodné dny pro
provedení inventarizace.
Průběh hlasování:
Pro: 5x

Proti: O

Zdržel se: O

Návrh byl schválen.
přijaté usnesení Č. 6/2018/5:
ZO Neprobylice 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 směrnici
k inventarizaci majetku a závazků, plán inventur k provedenľinventarizace účetní jednotky za účetní
období roku 2018.
6. KSÚS Středočeského kraje - projednánlzáměru v souvislosti se smlouvou o výpůjčce pozemků a
udělení souhlasu se stavbou.
Hlavního slova se ujal p. Martin Nechyba a sdělil zastupitelstvu obce, že je potřeba v rámci záměru
,,Neprobylice, chodníky a zastávky podél silnice lň/23728" nutné pro jednání orgánu Středočeského
kraje prostřednictvím KSÚS Středočeského kraje schválit žádost o souhlas s umÍstěnjm stavby, vypsat
části pozemků o předpokládané výměře, které budou předmětem výpůjčky a schválit uzavřeni
smlouvy na výpůjčku pozemků. Starosta obce následně sdělil čEla pozemků a předpokládané výměry,
jež budou součástí smlouvy o výpůjčce - jedná se o tyto pozemky:
a) p. č. 714/1 o předpokládané výměře cca 95 m' (silnice u zastávek),
b) p. č. 701/1 o předpokládané výměře cca 80 m' (silnice u zvonice, konkrétně u veřejné pumpy a u
altánu),
C) p. č. 680/6 o předpokládané výměře cca 40 m' (silnice u zvonice, konkrétně prostor u ,,fotbalového
hřiště" a naproti hřišti).
Dále bylo zastupitelstvo obce obeznámeno s tím, že pro výše uvedené jednání je dále nutné doložit
snímek z katastrální mapy s vyznačením zastavěného pozemku; výpis z katastru nemovitostí;
vyjádřeni KSÚS ke stavbě; koordinační situaci stavby a jednoduchou technickou zprávu. Tyto
podklady budou vytaženy z vypracované projektové dokumentace.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice pro jednání orgánů Středočeského kraje prostřednictvím KSÚS Středočeského kraje
schvaluje žádost o souhlas s umístěním stavby ,,Neprobylice, chodníky a zastávky podél silnice
lň/23728" na Části pozemku p. č. 714/1 o předpokládané výměře cca 95 m', na části pozemku p. č.
701/1 o předpokládané výměře cca 80 m' a na části pozemku p. č. 680/6 o předpokládané výměře
cca 40 m' a dále schvaluje uzavření smlouvy na výpůjčku pozemků a pověřují podpisem, po jejím
vyhotovení, starostu obce.
Průběh hlasování:
Pro: 5x

Proti: O

Zdržel se: O
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Návrh byl schválen.
přijaté usnesení č. 6/2018/6:
ZO Neprobylice pro jednání orgánů Středočeského kraje prostřednictvím KSÚS Středočeského kraje
schvaluje žádost o souhlas s umľstěnÍm stavby ,,Neprobylice, chodníky a zastávky podél silnice
ňl/23728" na části pozemku p. č. 714/1O předpokládané výměře cca 95 m', na části pozemku p. č.
701/1 o předpokládané výměře cca 80 m' a na části pozemku p. č. 680/6 o předpokládané výměře
cca 40 m' a dále schvaluje uzavřeni smlouvy na výpůjčku pozemků a pověřují podpisem, po jejím
vyhotoveni, starostu obce.
7. Stavební úpravy autobusové čekárny a technického zázem/pro hřiště a obce z roku 2015.
Stavební úpravy autobusové čekárny a technického zázemí pro hřiště projednalo ZO Neprobylice na
svém zasedání dne 9. 3. 2015, kde se dohodlo na tom, že je potřeba řešit nové prostory pro
parkování obecnítechniky a uskladněni drobného náčiní pro údržbu a péči o veřejné prostranství.
Současné prostory v té době již nepostačovaly také z důvodu, že se plánoval nákup sekacího
traktůrku, který by se neměl kam parkovat. Bylo dohodnuto, že se vybere projektant, který
vyprojektuje stavební úpravy stávajÍcÍ autobusové Čekárny a celkovou plochu navrhne na dva objekty,
z nichž jeden objekt by sloužil jako čekárna a druhý jako sklad obecních potřeb včetně obecní
techniky. projektová dokumentace byla zpracována a započalo se s vyřizováním různých stanovisek
potřebné pro ohlášenI stavby, dokonce byl vydán i společný souhlas se stavbou. V roce 2016 se obci
podařilo zakoupit 2 pozemky, na prvním pozemku se nachází stodola a na druhém zbořeniště a
současně rozhodlo o tom, že stodola bude sloužit pro parkováníobecnÍtechniky a k uskladnění
drobných zařízeniv majetku obce do té doby, než se zbořeniště přestaví na technické zázemí pro
obec, kde bude nová garáž, dílna a zázemí pro pracovníky obce. V této souvislosti se od původního
projektu zcela upustilo a započalo se s vyhotovením nového pr9jektu, který řeší stavební úpravy
zbořeniště na technické zázemí pro obec. V této věci se již řeší povolení s příslušnými státními
orgány.
Návrh usneseni:
ZO Neprobylice z důvodu nového investičního záměru, který řeší stavební úpravy zbořeniště na
technické zázemí pro obec, zcela upouští od záměru ,,Stavební úpravy autobusové čekárny a
technického zázemí pro hřiště a obec" a ruší usnesení č. 1/2015/8, které přijalo na svém zasedání dne
9. 3. 2015.
Průběh hlasováni:
Pro: 5x

Proti: O

Zdržel se: O

Návrh byl schválen.
přijaté usnesení č. 6/2018/7:

'

ZO Neprobylice z důvodu nového investičního záměru, který řeší stavební úpravy zbořeniště na
technické zázemí pro obec, zcela upouští od záměru ,,Stavební úpravy autobusové čekárny a
technického zázemí pro hřiště a obec" a ruší usneseni č. 1/2015/8, které přijalo na svém zasedání dne
9. 3. 2015.
8. Dodatek č. 4 uzavřený se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s. (dále jen ,,SČVK").
ZO Neprobylice byl předložen společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. dodatek č. 4 ke
Smlouvě o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, jehož předmětem je za prvé stanoveni
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výše nájemného pro rok 2019 a za druhé stanoveni nákladů na opravy vodárenské infrastruktury pro
rok 2019. Součásti dodatku je také kalkulace ceny vodného pro rok 2019. Statutární orgán obce se
s výše uvedenou společností domluvil na těchto požadavcích. výše nájemného a výše nákladů na
opravy zůstanou ve stejné výši, jako tomu bylo v roce 2018, tj. nájemné ve výši 1,- KČ včetně DPH a
náklady na opravy ve výši O,- KČ. Cena za vodné je stanovena společností pro rok 2019 ve stejné výši
jako v roce 2018, tj. ve výši 61,09 KČ včetně DPH za kubík odebrané vody. Kalkulace bude
pracovníkem obecního úřadu zveřejněna na úřední desce i elektronické úřední desce.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury,
kterým se stanovuje výše nájemného a výše nákladů na opravy vodárenské infrastruktury pro rok
2019 a současně ho schvaluje v celém jeho znění a pověřuje starostu obce, aby dodatek podepsal.
Zároveň souhlasí s ka|ku|aci ceny pro vodné pro kalendářní rok 2019.
Průběh hlasování:
Pro: 5x

Proti: O

Zdržel se: O

Návrh byl schválen.
přijaté usnesení č. 6/2018/8:
ZO Neprobylice schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu a provozovánlvodárenské infrastruktury,
kterým se stanovuje výše nájemného a výše nákladů na opravy vodárenské infrastruktury pro rok
2019 a současně ho schvaluje v celém jeho znění a pověřuje starostu obce, aby dodatek podepsal.
Zároveň souhlasís ka|ku|acíceny pro vodné pro kdendářnírok 2019.
Úkoly:
ZO Neprobylice ukládá pracovníkovi obecního úřadu, aby kalkulaci ceny pro vodné pro kalendářní rok
2019 zveřejnil na úřední desce obecního úřadu a současně poga| starostovi obce její sken, který bude
zveřejněn na elektronické úřední desce.
9. Protokol o výsledku kontroly obce (Hasiči).
V sIdle obce se 28. 11. 2018 konala kontrola provedená Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje, sídlem J. Palacha 1970, Kladno. Předmětem kontroly bylo zjistit, zda obec
dodržuje krizový zákon a předpisy souvĹsejÍcÍ a vydané s tímto zákonem. Starosta obce seznámil
zastupitelstvo obce s výsledkem kontroly a předložil k nahlédnutí protokol o výsledku kontroly.
Konstatoval, že Obec Neprobylice plní úkoly uvedené v krizovém zákoně; že veškeré podklady, které
kontrolnI orgán požadoval, byly předány a není potřeba podávat písemnou zprávu o odstranění
nedostatků. Upozornil pouze na skutečnost, že je nutné v menší miře aktualizovat Plán odezvy
orgánů obce na vznik mimořádné události z důvodu, že došlo k novelizaci příslušných zákonů
souvisejÍcÍch s touto agendou. Tato' aktualizace není kontrolním orgánem, při dodržování krizového
zákona, považována za nedostatek, ale pouze také upozornili na to, abychom dokument aktualizovali.
výše uvedené bere zastupitelstvo obce na vědomí.
10. Diskuse, závěr.
a) Popis tématu:
Hlavním tématem diskuse bylo řešení bodu programu č. 4, který je veden pod názvem ,,Mikulášská
nadílka a vánoční nadílka". Do současné doby se mikulášská nadílka prováděla způsobem, že se
nakoupily různé sladkosti, ty se zabalily a předaly dětem do 15 let věku. Vše bylo prezentováno, že
Stránka 7 z 9

e

P

balíčky jsou od Mikuláše. Současný starosta obce navrhl na pracovní poradě zastupitelstva obce, že
by spíše uvítal, kdyby děti nedostávali sladkosti, jelikož je dostávají od svých rodičů a prarodičů a
navrhl, aby se dětem zakoupily jiné věci (např. drobné hračky) a ty jim byly předány, zabalené, u
rozsvěcení vánočního stromku (2. 12. 2018). Na poradě bylo závěrem domluveno, že dárky nebudou
prezentovány jako dárky od ježiška.
Když se někdo z místních obyvatel, kteří mají děti do 15 let věku akce ,,rozsvěcení
vánočního stromku" nezúčastní, co jim bude sděleno?
Starosta obce: Dárky se jim předají a sdělí se jim, že je to dárek od Mikuláše.
: Můžu vidět, co je to za dárky?
Starosta obce: Jedná se o dárky uložené v krabicích vedle Vás. Následně byly starostou obce dárky
ukázány. Děti dostanou polštáře, letadýlka, nafukovací balónky,...
Martin Nechyba: jak bude řešena situace, pokud na rozsvěcení stromku dorazíi jiné rodiny s dětmi,
kteří nemajítrvalý pobyt v obci.
Jan Podpěra: Pokud nastane tato situace, dárky dostanou pouze ty děti, co se většinou zúčastňují
mIstních akcí (např. dětského dne). S nimi je také počítáno a dárky byly nakoupeny i jim.
Nebylo by lepší dárky dětem rozdat, než je dávat pod stromeček?
Starosta obce: Na pracovní poradě zastupitelstva obce bylo domluveno, že se dají dárky pod
stromeček a dětem se to bude prezentovat způsobem, že to není od ježíška.
jak to tedy bude celkově prezentováno?

,

jan Podpěra: Zeptejte se na to pořadatelů této akce.
Starosta obce: To já nevím, zeptejte se pořadatelů, já toto neřeším. Pořadateli jsou
.
Následně se průběh diskuse k tomuto bodu programu nadále rozvIjel v podobě výše
uvedených/stejných otázek, proto se zbylá část diskuse nepopisuje.
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO Neprobylice dne 29. 11. 2018
v 20:15 hodin.

Zápis obsahuje celkem 9 (devět) stran textu.
Zápis byl vyhotoven dne 7. 11. 2018
Zapisovatel:

Bc. Lukáš Kratochvíl, DiS.

Ověřovatelé:

Roman Kartes
Martin Nechyba

'5JJ
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Příloha:

Prezenční listina
předběžný program - vyvěšený
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Obec Neprobylice, č. p. 4, 273 75 TŘEBÍZ
Obecní úřad Neprobylice
e- mail : neprobylice@seznam.cz
č.ú.: 28027141/0100
IČO: 00640492

Zasedání zastupitelstva obce Neprobylice
Zasedání zastupitelstva obce Neprobylice se bude
konat 29. 11. 2018 v sIdle obecního úřadu.

od 19:00 hodin.
předběžný program:
1/ Určeni ověřovatelů a zapisovatele zápisu. Schválení programu.
2/ střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 a rok 2019 aktualizace č. 2.
,

3/
4/
5/
6/

Rozpočtové opatření č. 5/2018.
Mikulášská nadílka a vánoční nadílka.
Plán inventur na rok 2018.
KSÚS Středočeského kraje - projednání záměru v souvislosti se

smlouvou o výpůjčce pozemků a udělení souhlasu se stavbou.
7/ Diskuse, závěr.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

20. 11. 2018
30. ii. 2018

