Obec Neprobylice, č.p. 4, 273 75 p. Třebíz
Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Neprobylice
konaného dne 19. 12. 2018 od 17:00 hodin v sIdle obecního úřadu

Úvod:
jména přítomných Členů zastupitelstva obce: jiří Louda, Martin Nechyba, jan Podpěra a Petr Somol
Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 4 (z 5-ti)
Jména omluvených členů zastupitelstva obce: Roman Kartes
Počet omluvených členů zastupitelstva obce: 1
jména neomluvených členů zastupitelstva obce: ---Počet neomluvených členů zastupitelstva obce: O
Počet přítomných hostů: 1
(viz prezenčnIlistina)
Zastupitelstvo obce Neprobylice (dále jen ,,ZO Neprobylice") je usnášeníschopné.
předběžný program:
1. Zahájení zasedání, určeni ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu.
2. Schváleni programu.
3. Rozpočet pro rok 2019.
4. Rozpočtové opatření č. 6/2018.
5. Smlouva o debetní kartě.
6. Odměňování členů zastupitelstev obcí - projednání nařÍzení,v|ády č. 202/2018, kterým se mění
nařIzení vlády Č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vedeni účetnictví č. 1701.
8. Diskuse.
9. Závěr.
1. Zahájenlzasedánl, určeni ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu.
a) Zasedání ZO Neprobylice bylo zahájeno starostou obce Jiřím Loudou v 17:05 hodin.
b) Starosta obce přistoupil k navrženi ověřovatelů dnešního zápisu č. 7 ze zasedání ZO Neprobylice.
Navrženi byli p. Jan Podpěra a p. Martin Nechyba.
Návrh usneseni:
ZO Neprobylice schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli tohoto zápisu Č. 7 ze zasedání ZO
Neprobylice budou p. Jan Podpěra a p. Martin Nechyba.
Průběh hlasování:
Pro: 4x

Proti: O

Zdržel se: O

Návrh by! schválen.
přijaté usnesení č. 7/2018/1b:
ZO Neprobylice schvaluje ověřovatele dnešního zápisu. Ověřovateli tohoto zápisu Č. 7 ze zasedání ZO
Neprobylice budou p. jan Podpěra a p. Martin Nechyba.
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C) Starosta obce přistoupil k navržení zapisovatele dnešního zápisu č. 7 ze zasedání ZO Neprobylice.
Navržen byl p. Be. Lukáš Kratochvil, DiS.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem tohoto zápisu č. 7 ze zasedání
ZO Neprobylice bude p. Be. Lukáš Kratochvíl, DiS.
Průběh hlasování:
Pro: 4x

Proti: O

Zdržel se: O

Návrh byl schválen.
přijaté usneseni č. 7/2018/1C:
ZO Neprobylice schvaluje zapisovatele dnešního zápisu. Zapisovatelem tohoto zápisu č. 7 ze zasedání
ZO Neprobylice bude p. Be. Lukáš KratochvIl, DiS.
2. Schválení programu.
Návrh - předběžný program - byl zveřejněn na úřednii elektronické desce obecního úřadu ve dnech
od 10. 12. 2018 do 20. 12. 2018. ZO Neprobylice jej obdrželo dne 10. 12. 2018 v kanceláři obecního
úřadu.
Návrhy na zařazení do programu dnešního zasedání:
Do programu dnešního zasedání nebyly přítomnými zařazeny jiné body.
Návrh usnesení:
předběžný program, který byl zveřejněn ve dnech od 10. 12. 2018 do 20. 12. 2018, a zároveň byl dne
10. 12. 2018 rozdán členům ZO Neprobylice, se nerozšiřuje o žÓdné jiné body. ZO Neprobylice
schvaluje, Že při dnešním zasedání bude zcela postupovat dle předběžného programu (viz výše).
Průběh hlasování:
Pro: 4x

Proti: O

Zdržel se: O

Návrh byl schválen.
přijaté usnesení č. 7/2018/2:
ZO Neprobylice schvaluje výše uvedený program jako celek a o jiné body předběžný program
nerozšiřuje.

schválený program:
1. zahájení zasedání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu.
2. Schválení programu.
3. Rozpočet pro rok 2019.
4. Rozpočtové opatření č. 6/2018. '
5. Smlouva o debetní kartě.
6. Odměňování Členů zastupitelstev obci - projednání nařIzenI vlády č. 202/2018, kterým se mění
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vedení účetnictví č. 1701.
8. Diskuse.
9. Závěr.
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3. Rozpočet pro rok 2019.
ZO Neprobylice byl předložen vypracovaný návrh rozpoČtu pro rok 2019, sestavený jako paragrafový
a saldo rozpočtu je vykázáno jako vyrovnané, tzn., že rozpočtové příjmy jsou rovny rozpočtovým
výdajům. Schválení rozpočtu předcházelo nejprve vypracování návrhu rozpočtu pro rok 2019, který
byl vypracován na základě střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2018-2019, respektive na
základě jeho 2. aktualizace. Územně samosprávný celek zveřejnil návrh rozpočtu na svou úřední
desku i elektronickou úřední desku obce v období od 3. 12. 2018 do 18. 12. 2018. V tomto období
mohli občané podávat připomínky, a to bud' písemnou formou ve lhůtě stanovené při jeho
zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Do data sejmutí
územně samosprávný celek nepřijal žádnou písemnou ani ústni připomínku. Rozpočtové příjmy pro
rok 2019 jsou naplánovány v celkové výši 2 581 265,- KČ a rozpočtové výdaje v celkové výši včetně
splátek investičního úvěru 2 581 265,- KČ. Návrh rozpočtu pro rok 2019 byl tedy sestaven jako
vyrovnaný. jelikož byl návrh rozpočtu pro rok 2019 a následně schválený rozpočet pro rok 2019
sestaven jako paragrafový, bude následně rozepsán do podrobnějšího členěnI, tj. na konkrétní
položky vázající se k jednotlivým paragrafům, a to prostřednictvím rozpočtové skladby.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje na základě § 84 odst. 2 pÍsm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v platném znění a na základě § 4 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění rozpočet pro rok 2019,
sestavený jako vyrovnaný, jehož rozpočtové příjmy jsou naplánovány ve výši 2 581 265,- KČ a
rozpočtové výdaje ve výši 2 581 265,- kč.
Průběh hlasování:
Pro: 4x

Proti: O

Zdrže! se: O

,

Návrh byl schválen.
přijaté usnesení č. 7/2018/3:
ZO Neprobylice schvaluje na základě § 84 odst. 2 písm. b) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v platném znění a na základě § 4 a násl. zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění rozpočet pro rok 2019,
sestavený jako vyrovnaný, jehož rozpočtové příjmy jsou naplánovány ve výši 2 581 265,- KČ a
rozpočtové výdaje ve výši 2 581 265,- kč.
Úkoly:
ZO Neprobylice dále ukládá p. Be. Lukáši KratochvIlovi, DiS., aby do 30 dnů ode dne jeho schválení
provedl jeho zveřejněni na internetových stránkách obce, 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. Dále se výše uvedené osobě ukládá, aby schválený rozpočet pro rok 2019 rozepsal
do podrobnějšího členění podle rozpočtové skladby a rozpis rozpočtu také zveřejnil na elektronickou
úřednľdesku.
4. Rozpočtové opatření č. 6/2018.
ZO Neprobylice bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 6/2018, které bude zpracované podle §
16 odst. 3 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, v platném znění. jelikož se jedná o poslední rozpočtové opatřeniv tomto roce,
zastupitelstvo obce bylo srozuměno, že bude vypracované k datu 31. 12. 2018. Tímto rozpočtovým
dř
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opatřením budou rozpočtové příjmy i rozpočtové výdaje upraveny na skutečnost ke zmíněnému
datu. Následně bylo dohodnuto, že zpracované opatřeni bude zastupitelstvu obce předloženo k
nahlédnuti na prvním zasedání v roce 2019.
Návrh usneseni:
ZO Neprobylice schvaluje RO č. 6/2018 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 datu 31. 12. 2018 a následně bude
zastupitelstvu obce předloženo k nahlédnutí na prvním zasedániv roce 2019.
Průběh hlasování:
Pro: 4x

Proti: O

Zdrže! se: O

Návrh byl schválen.
přijaté usneseni č. 7/2018/4:
ZO Neprobylice schvaluje ro č. 6/2018 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 datu 31. 12. 2018 a následně bude
zastupitelstvu obce předloženo k nahlédnutí na prvním zasedání v roce 2019.
Úkoly:
ZO Neprobylice ukládá hlavnímu účetnímu, aby RO č. 6/2018 zapracoval do upraveného rozpočtu
obce k datu 31. 12. 2018.
5. Smlouva o debetní kartě.
Starosta obce prezentoval zastupitelstvu obce smlouvu o debetní kartě, uzavřenou dne 6. 12. 2018
s Komerční bankou, a. s. Konstatoval, Ze karta bude účetní jed,notce sloužit pouze k výběrům
hotovosti z bankomatů Komerční banky, k jiným účelům ji nebude možné používat. V případě, že
bude externí administrativní pracovník obce potřebovat vybrat drobné peníze, bude postupováno
jako doposud tzn., že bude vyhotoven výběrnIKstek a s ním se zajde na pobočku banky. Hlavním
motivem k uzavřenltéto smlouvy a potažmo vydáni debetní karty byla skutečnost, že za výběr u
přepážky v bance se platí manipulační poplatek. Dále informoval, že v souvislosti s použitím karty
bude vydána směrnice.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje smlouvu o debetní kartě uzavřenou dne 6. 12. 2018 s Komerční bankou a. s.
a dále schvaluje použití debetní karty pro výběr hotovosti z bankomatů Komerční banky.
Průběh hlasování:
Pro: 4x

Proti: O

Zdržel se: O

Návrh byl schválen.
přijaté usneseni č. 7/2018/5:
ZO Neprobylice schvaluje smlouvu o debetní kartě uzavřenou dne 6. 12. 2018 s Komerční bankou a. s.
a dále schvaluje použiti debetní karty pro výběr hotovosti z bankomatů Komerční banky.
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6. Odměňováni členů zastupitelstev obcí- projednání nařlzenl vlády Č. 202/2018, kterým se mění
nařlzenl vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
ZO Neprobylice projednalo nařízeni vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařIzenI vlády Č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků s účinnosti od 1. 1. 2019. Při
stanovení výše odměn se vychází z ve|ikostnich kategorií územně samosprávných celků a
z vykonávaných funkci (uvo|nění/neuvo|něnÍ členové zastupitelstva). Předpisy stanovuji, že
neuvolněný starosta obce bude mít na odměnu ze zákona nárok; zaručen bude mľtvždy 0,3 násobek
výše odměny, která by náležela uvolněnému starostovi obce do 0,6 násobku odměny uvolněného
starosty obce. U ostatních členů zastupitelstva obce (neuvolněný místostarosta, neuvolnění
předsedové výborů, neuvolnění členové výborů, neuvolněnI členové zastupitelstva obce) se výše
odměny stanovuje v rozmezí O,- KČ až do Částky stanovené příslušným nařízením v příslušném
sloupci.
ZO Neprobylice rozhodlo s účinností od 1. 1. 2019 o nových odměnách pro jednotlivé neuvolněné
funkce v obci Neprobylice takto:
-

Starosta obce bude mít od 1. 1. 2019 nárok na odměnu ve výši 11 717,- KČ měsíčně,

-

Místostarosta obce bude mít od 1. 1. 2019 odměnu ve výši 5 250,- KČ měsíčně,

-

Předseda finančního výboru bude mít od 1. 1. 2019 odměnu ve výši 937,- KČ měsíčně,

-

Předseda kontrolního výboru bude mít od 1. 1. 2019 odměnu ve výši 937,- KČ měsíčně,

-

Člen výborů bude mít od 1. 1. 2019 odměnu ve výši 875,- KČ měsíčně.

Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje s účinností od 1. 1. 2019 na základě nařízenÍvlády č. 202/2018 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků nové výše odměn jednotlivým neuvolněným Členům ZO,Neprobylice takto:
-

Starosta obce bude mít od 1. 1. 2019 nárok na odměnu ve výši 11 717,- KČ měsíčně,

-

Místostarosta obce bude mít od 1. 1. 2019 odměnu ve výši 5 250,- KČ měsíčně,

-

Předseda finančního výboru bude mít od 1. 1. 2019 odměnu ve výši 937,- KČ měsíčně,

-

Předseda kontro|njho výboru bude mít od 1. 1. 2019 odměnu ve výši 937,- KČ měsíčně,

Člen výborů bude mít od 1. 1. 2019 odměnu ve výši 875,- KČ měsíčně.
Průběh hlasováni:
Pro: 4x

Proti: O

Zdržel se: O

Návrh byl schválen.
přijaté usnesení č. 7/2018/6:
ZO Neprobylice schvaluje s účinností od 1. 1. 2019 na základě naňzenívlády č. 202/2018 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků nové výše odměn jednotlivým neuvolněným členům ZO Neprobylice takto:
-

Starosta obce bude mít od 1. 1. 2019 nárok na odměnu ve výši 11 717,- KČ měsíčně,

-

Místostarosta obce bude mít od 1. 1. 2019 odměnu ve výši 5 250,- KČ měsíčně,

-

Předseda finančního výboru bude mít od 1. 1. 2019 odměnu ve výši 937,- KČ měsíčně,

-

Předseda kontrolnIho výboru bude mít od 1. 1. 2019 odměnu ve výši 937,- KČ měsíčně,

-

Člen výborů bude mít od 1. 1. 2019 odměnu ve výši 875,- KČ měsíčně.
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7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vedeni účetnictví č. 1701.
ZO Neprobylice projednalo dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení účetnictví č. 1701 uzavřený mezi obcí
Neprobylice a p. Be. Lukášem Kratochvílem, DiS., sídlem

a s účinností od 1. 1.

2019. Dodatkem dochází ke změně ČI. 5 Smlouvy o vedeni účetnictví, zejména ke změně ustanovení
5.1, který se týká odměny za provedení veškerých účetních prací. Nově se stanovuje odměna ve výši
6 500,- kč za každý účetně zpracovaný kalendářní měsíc a bude prvně vyplacena v měsíci únor(u) na
základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a za účetně zpracovaný kalendářní měsíc leden
roku 2019. Ostatní Články a pod-Články uvedené ve Smlouvě o vedení účetnictví se nemění a zůstávají
nadále v platnosti.
Návrh usnesení:
ZO Neprobylice schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedeni účetnictví Č. 1701 uzavřený mezi obcí
Neprobylice a p. Be. Lukášem Kratochvílem, DiS., sídlem

s účinností od 1. 1. 2019,

přičemž nová výše odměny bude prvně vyplacena v měsíci únor(u) na základě vystaveného daňového
dokladu (faktury) a za účetně zpracovaný kalendářní měsíc leden roku 2019 a pověřují starostu obce
jeho podpisem.
Průběh hlasování:
Pro: 4x

Proti: O

Zdržel se: O

Návrh byl schválen.
přijaté usnesení č. 7/2018/7:
ZO Neprobylice schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení účetnictví č. 1701 uzavřený mezi obcí
Neprobylice a p. Be. Lukášem Kratochvílem, DiS., sídlem

s účinnosti od 1. 1. 2019,

přičemž nová výše odměny bude prvně vyplacena v měsíci únor(u) na základě vystaveného daňového
dokladu (faktury) a za účetně zpracovaný kalendářní měsíc leden roku 2019 a pověřují starostu obce
jeho podpisem.
8. Diskuse.
K výše uvedeným bodům neproběhla žádná obsáhlejší diskuse.
9. Závěr.
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO Neprobylice dne 19. 12. 2018
v 17:30 hodin.

Zápis obsahuje celkem 7 (sedm) stran textu.
Zápis byl vyhotoven dne 25. 12. 2018
Zapisovatel:

Be. Lukáš Kratochvíl, DiS.

Ověřovatelé:

jan Podpěra

Martin Nechyba

b
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Starosta:

jiří Louda

PřIloha:

PrezenčnIlistina

·

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 19. 12. 2018 v sIdle obecního úřadu.

od 17:00 hodin.
předběžný program:
1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.

2/ Schválení programu.
3/ Rozpočet pro rok 2019.
,
4/ Rozpočtové opatření č. 6/2018.
5/ Smlouva o debetní kartě.
6/ Odměňováni členů zastupitelstev obcí- projednání nařízení
vlády č. 202/2018, kterým se mění nařIzenI vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územích samosprávných celků.
7/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o vedení účetnictví č. 1701.
8/ Diskuse.
9/ Závěr.

Vyvěšeno:

10. 12. 2018

Sejmuto:

20. 12. 2018

