
Obec Odřepsy
Odřepsy 72 289 07 Libice nad Cidlinou,IČO 00239518

Te1.325 653 072, e-mail: obec.odrepsy@tiscali,cz , IDDS: qgtam6t , mob.tel. 603 511 096

č. Ll2o22

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Odřepsy

Datum konání: 14. 02.2022 od 19:09 hod.
Místo konání: budova obecního úřadu
Přítomni: V, Netík, J. Málková, J, Tomsa, P. Šimák, K. Martinková
Omluveni: M. Podoláková
(prezenční listina, viz příloha č. 1)

Jednání přítomno 5 zastupitelů. Jednání bylo usnášeníschopné.

Program jednání:

Za háje n í

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Žádost Městské nemocnice MK o finančnípříspěvek na rok2022
Dohoda Nykos, a. s,

Prezentace Abeceda první pomoci
Vlajka pro Tibet
Rozpočtové opatření č, L/2022
Schválení pokladní hotovosti
schválení inventarizace
Nabídka fa Galileo
Pokácení nebezpečných topolů u hřiště
Cenová nabídka na výsadbu vánočního stromu
lnformace o projednávaných akcích
Diskuse
Závěr

Bylo projednáno:

L, Starosta obce, který svolal a řídídnešnízasedánízastupitelstva, přivítal přítomné a upozornil zastupitele, že
se PrŮběh jednání zvukově nahrává. Upozornil na nutnost dodržování nařízených hygienických opatření a dále
seznámil přítomné s programem dnešního jednání, tak jak byl prezentován na pozvánce.

Návrh usnesení: Zastupitelé souhlasís programem dnešního jednánízastupitelstva obce odřepsy.
Hlasování:
Přítomno:5 pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. Ll1-2022 bylo schváleno,

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl zvolit zapisovatelkou zápisu paní Janu Málkovou, ověřovateli zápisu paní Kateřinu
Martinkovou a pana Jiřího Tomsu.

Návrh usnesení:
Zapisovatel: Jana Málková
HIasování:
Přítomno:5 pro 5,

Ověřovatelé: Kateřina Martinková, Jiří Tomsa
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proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení č. 2lI-2022 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
o Finančnídar pro Nemocnici Nymburk, s.r.o./ na rok2022 ve výši 10 000,- Kč nebyl doposud

vyplacen, protože nemocnice prozatím nezaslala zpět podepsanou smlouvu.
o starosta obce podepsal příkaznísmlouvu na dopravníobslužnost pro rok2022.
o Dodatek č.1/2022 ke smlouvě č. 2991000070 s fa Nykos, a. s.

Návrh usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomíinformaci o plněníči splněnívýše uvedeného usneseníz
jed ná n í zastu pitelstva obce č.8/2021,. Proti zá pisu z jed nán ízastu pitelstva č.8/202L nebyla vznesena ná mitka,
Hlasování:
Přítomno:5 pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 / 1-2022 bylo schváleno.

4. Žádost Městské nemocnice MK o finanční příspěvek na rok2022
Obecní úřad obdržel žádost o finanční dar pro rok2022 na přístrojové a infuznívybavení Městské nemocnice
Městec Králové. Starosta obce navrhl podpořit tuto nemocnici částkou 10 000,- Kč, kterou byla podpořena
Nemocnice Nymburk.

Návrh usnesení:Zastupitelé obce schvalujíposkytnutífinančního daru 1_0 000,- Kč Městské nemocniciMěstec
Králové.
Hlasování:
Přítomno:5 pro 4, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení č. 411,-2022 bylo schváleno.

5. Dohoda Nykos, a. s.
Zastupitelé obce se seznámili s Dohodou s fa Nykos, a. s., o změně výkupníceny papíru. Starosta poté vyzval
k hlasování o schválení.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu s fa Nykos, a. s./ o změně výkupníceny papíru.
HIasování:
Přítomno: 5 pro 5, proti 0,
Usnesen í č. 5 l !-2022 bylo schvá leno.

6. Prezentace Abeceda první pomoci
Zastupite|é se seznámili s ceníkem prezentacífa Stopa bezpečís.r,o. - Abecedy první pomoci. Pokud by např.
měla obec prezentaci 1_0,5 cm x 1,4,8 cm na čtvrté straně, byla by cena prezentace 24 000,- Kč za 100 ks.
Starosta obce navrhl neschválení této nabídky.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku fa Stopa bezpečí s,r.o. - Abecedy první pomoci na
u m ístěn í prezentace obce.
Hlasování:
Přítomno:5 pro 5,
Usnesení č, 6/1,-2022 bylo schváleno

Vlajka pro Tibet
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí Spolku
,,Vlajka pro Tibet".

zdrže! se 0.

proti 0, zdržel se 0.

7.

Lungta o projednání připojeníse k mezinárodní kampani
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje, že se jako územně správní celek nepřipojíme
k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet". Místostarostka obce je pověřena informovat o závěrech
z jednání zastupitelstva zástupce Spolku Lungta.
Hlasování:
Přítomno:5 pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.7 /1,-2022 bylo schváleno

8. Rozpočtové opatření č. Ll2022
Starosta obce požádal o schválení rozpočtového opatření č. I/2022 a vyzval k hlasování o schválení
rozpočtového opatření.
V rozpočtové skladbě došlo od 1,.I.2022 ke změnám a správkyně rozpočtu oproti rozpočtu obce opravila do
prvotn ího zá pisu rozpočtu násled uj ící položky:
Položka ]_340 nahrazena položkou 1345 (Poplatek za provoz systému KO),
Položka 5]_93 nahrazena položkou 5323 (u paragrafu 2221, Provoz veřejné silniční dopravy).

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. L/2022 a bere na vědomí změny
v rozpočtové skladbě (položka 134011345 a položka 5L93l5323).
Hlasování:
Přítomno:5 pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8/t-2O22 bylo schváleno

9. Schválení pokladní hotovosti
Starosta obce navrhl stanovení maximální výše hotovosti v běžné pokladně obce na 30 000,-
k poslednímu dni v měsíci a v pokladně obecního vodovodu na ]_0 0O0,- Kč k poslednímu dni v měsíci.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výši hotovosti v běžné pokladně obce na 30 000,-
k poslednímu dni v měsíci a v pokladně obecního vodovodu na 10 000,- Kč k poslednímu dni v měsíci,
Hlasování:
Přítomno:5 pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 /1,-2022 bylo schváleno

10. Schválení inventarizace
Členka inventarizační komise předložila zastupitelům závěry inventury za rok 2021,. Zastupitelé se
s Podklady podrobně seznámili. Nedostatky nebyly shledány, komise doporučila jejíschválení. Starosta poté
vyzval k hlasovánío schváleníinventury za rok2021,.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje inventuru za rok2O2L.
Hlasování:
Přítomno: 5 pro 5, proti 0,
Usnesen í č. 10 / L-2O22 bylo schvá leno

11. Nabídka fa Galileo
Zastupitelé obce se seznámili s nabídkou fa Galileo Corporation s.r.o., která se týká webových stránek,
elektronických kiosků a úředních desek,

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo obce v současnosti neschvaluje nabídku fa Galileo Corporation s.r,o. Pokud
bude obnoveno jednání o nových webových stránkách obce, bude tato fa oslovena s žádostí o cenovou
ka lku laci.
Hlasování:
Přítomno: 5 pro 5, proti 0,

Usnesení č. tL/1-2022 bylo schváleno
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12. Pokácení nebezpečných topolů u hřiště
Starosta obce informoval zastupitele, že bylo vydáno povolení k bezúplatnému pokácenítří nebezpeČných
topolů u dětského hřiště.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere informaci starosty na vědomí.
Hlasování:
Přítomno:5 pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. L2/1,-2022 bylo schváleno

13. Cenová nabídka na vlýsadbu vánočního stromu
Zastupitelstvo se seznámilo s cenovou nabídkou na výsadbu vánočního stromu - jedle. Cena stromku, který
je vysoký dva metry, je i s výsadbou 7 000 Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup a vysazení vánočního stromku. Tímto také všechny
prosíme, aby ze stromku nikdo nestříhal větve.
Hlasování:
Přítomno:5 pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 13/L-2022 bylo schváleno

14. lnformace o projednávaných akcích
. Nákup regálů do archivu
. Územní plán odřepsy - obec vlkov pod oškobrhem podala rozpor, po vyřešení rozporu bude pokračovat

schvalování našeho Úp
. připomínkovánípřipravovaného Úp Libice nad cidlinou
c zřízení platebního portálu
o Nové zabezpečova cí zařízení oú
. Byly přivezeny panely na zpevnění plochy za hasičskou zbrojnicí

15. Diskuse
V diskusi nebyl žádný příspěvek.

L6. Závěr
Starosta obce ukončiljednánízastupitelstva v 20:46 hod.

zapsal: Jana Málkov^ 

,ftra ,l

ověřil: kateřina Martinková

V Odřepsích dne ],4. 02.2022

Přílohyl Prezenční listina
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