Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 5.11. 2013, od 17:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
Diskuse
Předsedající otevřel diskusi:
Paní Kanálošová:
- Zda je již zprovozněna ČOV a jak s navážením odpadních vod v Nebovidech
- Oprava zpomalovacího prahu na místní komunikaci
Paní Tlučhořová:
- Stížnost občanů na pana Körbla za nevykonání slíbených prací při realizaci kanalizačních přípojek a
poděkování panu Antonínu Koubkému, který pomohl těmto občanům
Pan Hruška:
- Žádost o umístění značky zákazu pohybu psů na hřbitov
Paní Stopková:
- Umístění dopravní značky na místní komunikaci u kostela

Zahájení zasedání zastupitelstva
přítomno: 6 členů
omluveno: 3 členi
Zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy bylo zahájeno v 17:15 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 29.10.2013 do 5.11.2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6
členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti všech členů zastupitelstva, 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 Kobolku a pana Koláře 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 Kobolku a pana Koláře a zapisovatelem paní
Panicovou..
Výsledek hlasování: Pro (6): Kašpar, Doušová, Čermák, Kolář, Sýkora, Kobolka
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 a
odložení(vypuštění).
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Vypouští se:
- Rozpočtové opatření 5/2013
Doplňuje se:
- Žádost o dotaci-Středočeský kraj-Podpora obnovy kulturních památek
- Žádost o dotaci-Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení navrženého programu
3) Smlouva o poskytnutí podpory
4) Smlouva o zřízení věcného břemene
5) Žádost o dotaci-Středočeský kraj-Podpora obnovy kulturních památek

6) Žádost o dotaci-Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
7) Závěr

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Čermák, Kolář, Sýkora, Kobolka
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Smlouva o poskytnutí podpory
Předsedající seznámil zastupitelé s obsahem smlouvy č. 12115923 mezi smluvními stranami – Státní fond životního
prostředí ČR a Obcí Nebovidy. Podpora je určena na akci „Budova obecního úřadu Nebovidy č.p. 75“.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Smlouvy č. 12115923 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí mezi smluvními stranami – Státní fond
životního prostředí ČR a Obec Nebovidy a pověřuje starostu k podpisu smluvy.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Sýkora, Kolář
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4)

Smlouva o zřízení věcného břemene

Předsedající seznámil s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-6001375/VB/1 mezi smluvními
stranami – Obec Nebovidy(strana povinná z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s.(strana oprávněná
z věcného břemene).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-6001375/VB/1
mezi smluvními stranami – Obec Nebovidy(strana povinná z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce,
a.s.(stranou oprávněnou z věcného břemene) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Čermák, Kobolka, Sýkora, Kolář
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5) Žádost o dotaci Středočeský kraj-Podpora obnovy kulturních památek
ZO bylo paní Doušovou seznámeno s možností podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek na rok 2014.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava obytné budovy nebovidské
tvrze“, ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený
projekt ve výši 5% z celkových nákladů projektu.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Sýkora, Čermák, Kobolka, Kolář
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) Žádost o dotaci – Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
Předsedající seznámil s možností podání dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci
veřejného osvětlení a chodníku v obci Hluboký Důl(u hospody). Výše dotace od 60 tis. Kč do 6 mil.Kč a minimální
spoluúčast žadatel 5%.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení a
chodníku v části obce Hluboký Důl ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a zavazuje se spolufinancovat
projekt ve výši 5% z celkových nákladů projektu.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Sýkora, Kobolka, Kolář, Doušová, Čermák
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 nebylo schváleno.

7) Závěr
Přesedající se rozloučil a ukončil zasedání v 17:50 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněna informace o konáni zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 6.11.2013

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

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

