Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 18.6. 2012, od 17:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
přítomno: 9 členů(pan Semenec přítomen až od bodu 3))
omluveno: 0 člen
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Ing. Jaromírem Kašparem
(dále jako „předsedající“). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, informace podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nebovidy zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dni, a to od 11.6.2012 do18.6.2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti všech členů zastupitelstva a pan Semenec se opozdil a
hlasoval až od bodu 3), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Koubského a pana Sýkoru a zapisovatelem paní Panicovou .
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy určuje ověřovateli zápisu pana Koubského a pana Sýkoru a zapisovatelem paní
Panicovou..
Výsledek hlasování: Pro (8): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Koubský, Kolář, Sýkora, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informaci zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
- Mandátní smlouva pan Nobilis
- Parcely Nebovidy
- Žádost vstup do VHS Kolín
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení navrženého programu
3) Výběrové řízení chodník
4) Rozpočtové opatření 3/2012
5) Mandátní smlouva pan Nobilis
6) Parcely Nebovidy
7) Žádost o vstup do VHS Kolín
8) Diskuse
9) Závěr
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Koubský, Kolář, Sýkora, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Výběrové řízení chodník
Dne 11.6.2012 od 15:00 hodin na OÚ Nebovidy uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami na stavbu „Výstavba
chodníku Nebovidy-Červené Pečky+VO“. Členové výběrové komise ve složení: Ing. Jaromír Kašpar, Lucie
Doušová a Ing. Miloslav Kubín otevřeli čtyři obálky od firem v tomto pořadí: 1. Jan Březina, Bohouňovice I č.p.
28, IČO: 46395181, nabídková cena 1.940.444Kč, 2. Dalfos s.r.o., Libenice 44, IČO: 62966511, nabídková cena
2.229.290 Kč, 3. M-STAV CZ s.r.o., Generála Svobody 339, Pardubice, IČO: nabídková cena 1.777.687 Kč
a 4. Zdeněk Skukálek, Křečhoř 120, IČO: 71593519, nesplnění požadavků vyhlášených v podmínkách soutěže,
nabídka nevyhověla, nabídková cena 1.893.612 Kč. Návrh výběrové komise na vítěze soutěže firma M-STAV
CZ s.r.o. s nabídkovou cenou 1.777.687 Kč. Po ukončení otevírání obálek byla doručena nabídka od firmy VP
Procházka, tato obálka zůstala uzavřena.
Předsedající informoval, že dojde ke změně oproti původnímu návrhu, chodník bude po celé délce hřbitovní zdi.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Výstavba chodníku
Nebovidy-Červené Pečky+VO“ uchazeče číslo 3. M-STAV CZ s.r.o., IČO 27557235 a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy s tímto uchazečem.
Výsledek hlasování: Pro(9): Kašpar, Doušová, Koubský, Kobolka, Čermák, Kolář, Sýkora, Semenec,
Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4)

Rozpočtové opatření 3/2012

Zastupitelstvo obce projednalo navrhované rozpočtové opatření 3/2012.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje rozpočtové opatření 3/2012(příloha).
Výsledek hlasování: Pro(9): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Koubský, Kolář, Sýkora, Semenec,
Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5) Mandátní smlouva pan Nobilis
Zastupitelstvo obce projednalo uzavření Mandátní smlouvy o výkonu funkce technického dozora mezi
smluvními stranami: mandant-stavebník Obec Nebovidy a mandatář-technický dozor pan Petr Nobilis.
Předmětem smlouvy je za úplatu ve výši 20 000 Kč výkon funkce Technického dozora na stavbě chodníku
Nebovidy-Červené Pečky.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s uzavřením Mandátní smlouvy o výkonu funkce technického dozora
mezi Obcí Nebovidy a panem Petrem Nobilisem a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro(9): Kašpar, Doušová, Čermák, Kobolka, Koubský, Sýkora, Semenec, Kolář,
Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) Parcely Nebovidy
Předsedající navrhl, z důvodu nízkého zájmu o parcely pro výstavbu RD v Nebovidech snížení původní ceny
z 900 Kč/m2 na 800 Kč/m2, dále navrhuje zmenšit stávající parcely a rozšířit plochu zeleně.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
- Zastupitel Semenec – cenu by nesnižoval, není důvod a je přiměřená vzhledem k nákladům na
zasíťování
- Zastupitel Sýkora – obava, že se za tuto cenu budou špatně prodávat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje snížení ceny za stavební parcely v Nebovidech z 900 Kč/m2
na 800 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Doušová, Kobolka, Sýkora, Petera
Proti (4): Čermák, Koubský, Kolář, Semenec Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7) Žádost o vstup do VHS Kolín
Předsedající informoval o možnosti vstupu Obce Nebovidy do Vodohospodářského sdružení Kolín. Navrhuje
podání žádosti a zjištění za jakých podmínek, poté bude projednáno na příštím zasedání.

8) Diskuse
Předsedající otevřel diskusi.
- Paní Kanálošová – kdy se bude dělat chodník
- Pan Moták – proč se řeší změna chodníku až nyní
9) Závěr
Přesedající se rozloučil a popřál všem hezký zbytek dne.
Zasedání bylo ukončeno 17:45 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněna informace o konáni zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 19.6.2012

Zapisovatel:………………………… dne……………….
Starosta:………………………,
Ověřovatele: .............................................. dne ..................

............................................ dne ....................

