Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 19.12. 2013, od 17:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
Zahájení zasedání zastupitelstva
přítomno: 8 členů
omluveno: 1 člen
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 12.12.2013 do 19.12.2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8
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 paní Doušovou a pana Koubského 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 paní Doušovou a pana Koubského a zapisovatelem paní
Panicovou..
Výsledek hlasování: Pro (8): Kašpar, Doušová, Čermák, Koubský, Sýkora, Kobolka, Semenec, 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 a
odložení(vypuštění).
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Vypouští se:
- 0
Doplňuje se:
- Zhotovení PD + položkový rozpočet – VO Hluboký Důl
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení navrženého programu
3) Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet s.r.o.
4) Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce a.s.
5) Dodatek č.1/2014 Nykos a.s.
6) Nájemní smlouva - internet
7) Rozpočtové opatření 5/2013
8) Inventarizace 2013
9) Rozpočet na rok 2014
10) Zhotovení PD + položkový rozpočet VO Hluboký Důl
11) Diskuse
12) Závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Čermák, Koubský, Sýkora, Kobolka, Semenec, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet s.r.o.
ZO projednalo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami: Obec Nebovidy, jako
povinný a RWE GasNet, s.r.o. jako oprávněný. Věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou. Skutečná poloha
plynárenského zařízení včetně rozsahu věcného břemene je stanovena a vyznačena v GP č. 5613,511-139/2013 ze dne
21.6.2013.
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 mezi smluvními stranami
Obec Nebovidy jako povinná a RWE GasNet, s.r.o. jako oprávněný a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Věcné
břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou. Poloha plynárenského zařízení, včetně rozsahu věcného břemene je
stanovena a vyznačena v GP č. 5613,511-139/2013, ze dne 21.6.2013.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Sýkora, Koubský, Semenec, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4)

Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce a.s.

ZO projednalo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-6004217/VB/1, Nebovidy Hluboký Důl,
p.č. 423/1, venkovní vedení nn. , 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-12-6004217/VB/1,
Nebovidy Hluboký Důl, p.č. 423/1 venkovní vedení nn, 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(8): Kašpar, Doušová, Čermák, Kobolka, Sýkora, Koubský, Semenec, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5) Dodatek č.1/2014 Nykos a.s.
ZO projednalo Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství mezi smluvními stranami
Obec Nebovidy (objednatel) a firmou Nykos a.s.(zhotovitel), kde předmětem dodatku je doplnění a změna ceny plnění
pro rok 2014.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Dodatku č. 1/2014 ke smlouvě na zabezpečení odpadového
hospodářství mezi Obci Nebovidy(objednatel) a firmou Nykos a.s.(zhotovitel) a pověřuje starostu k jeho podpisu.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Sýkora, Čermák, Kobolka, Koubský, Semenec, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) Nájemní smlouva
ZO projednalo uzavření nájemní smlouvy mezi Obci Nebovidy(pronajímatel) a firmou Náš Bezdrát(nájemce), kde
předmětem smlouvy je nájem půdních prostor a prostor na střeše budovy OÚ čp. 75 v Nebovidech, za účelem
poskytování datových a hlasových služeb zákazníkům nájemce. Cena předmětu plnění ve výši 4 000 Kč/rok.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebovidy(pronajímatel) a firmou
Náš Bezdrát(nájemce) , předmětem smlouvy je nájem půdních prostor budovy OÚ čp. 75 v Nebovidech, za účelem
poskytování datových a hlasových služeb zákazníkům nájemce a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Sýkora, Kobolka, Koubský, Doušová, Čermák, Semenec, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7) Rozpočtové opatření 5/2013
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření 5/2013.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje rozpočtové opatření 5/2013(příloha).
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Kobolka, Čermák, Sýkora, Petera, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8) Inventarizace 2013
Předsedající navrhl členy inventarizační komise ve složení: předseda IK Antonín Koubský, člen IK Pavel Kolář a člen
IK Martin Kobolka, dále ZO projednalo přílohu č. 3 ke Směrnici k inventarizaci, Plán inventur na rok 2013.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje inventarizační komisy ve složení Antonín Koubský(předseda IK), Pavel
Kolář(člen IK) a Martin Kobolka(člen IK) a dále schvaluje přílohu č. 3 ke Směrnici o inventarizaci – Plán inventur
na rok 2013.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Kobolka, Čermák, Sýkora, Petera, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Předsedající seznámil ZO s novým zápisem na obchodním rejstříku, společnosti Síte Grunta a.s., kde Obec Nebovidy
již není vedena jako 100% akcionář. Tento zápis je podložen Rozhodnutím jediného akcionáře – společnost ATU
EMPORIO LIMITED, ze dne 9.7.2013.
Návrh zastupitelů je i nadále býti 100% akcionář a akcie ve výši 2 000 000 Kč přeúčtovat z účtu 069 na účet 062
částku 2 000 000 Kč a nechat posoudit právníkem zápis v obchodním rejstříku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy rozhodlo, že i nadále je Obec Nebovidy 100% vlastník akcií společnosti Sítě Grunta
a.s. a schvaluje přeúčtovat v účetnictví obce z účtu 069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek částku 2 000 000 Kč
na účet 062-majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem a pověřuje starostu, aby požádat o právní pomoc
v určení majitele akcií JUDr. Lebedovou.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Koubský, Kobolka, Čermák, Petera, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (2): Doušová, Sýkora
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Předsedající seznámil ZO Nebovidy se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok 2013
konaném dne 12.11.2013 Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem finanční kontroly. Výsledek dílčího
přezkoumání obce – nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok
2013.
Zastupitelstvo obce Nebovidy, jako orgán schvalující účetní závěrku, vydává tuto směrnici – Schvalování účetní
závěrky obce Nebovidy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje směrnici – Schvalování účetní závěrky Obce Nebovidy(příloha)
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Koubský, Kobolka, Čermák, Petera, Semenec, Doušová, Sýkora
Proti (0): 0 Zdrželi se (2):
Usnesení č. 10 bylo schváleno

9) Rozpočet na rok 2014
ZO projednalo rozpočet obce Nebovidy na rok 2014. Rozpočet je schodkový, zjednodušený(po paragrafech), který se
vyrovnává finančními prostředky z minulých let.
Změny v návrhu rozpočtu na rok 2014:
Příjmy:
- Paragraf 3639 navýšeno o 36 000 Kč
- Paragraf 6310 navýšeno o 90 Kč
Výdaje:
- Paragraf 2321 navýšeno o 259 615 Kč
- Paragraf 2324 poníženo o 25 000 Kč
- Paragraf 3322 navýšeno o 20 000 Kč
- Paragraf 3429 poníženo o 10 000 Kč
- Paragraf 3429 navýšeno o 20 000 Kč
- Paragraf 3632 navýšeno o 19 000 Kč
- Paragraf 3635 navýšeno o 48 300 Kč
- Paragraf 3639 navýšeno o 31 712 Kč
- Paragraf 3721 navýšeno o 10 000 Kč
- Paragraf 3722 navýšeno o 15 000 Kč
- Paragraf 3723 navýšeno o 5 100 Kč
- Paragraf 5512 navýšeno o 500 Kč
- Paragraf 6112 poníženo o 25 000 Kč
- Paragraf 6171 navýšeno o 1 507 900 Kč
- Použité prostředky z minulých let 832 726 Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje zjednodušený(po paragrafech)schodkový rozpočet na rok 2014, který se
vyrovnává finančními prostředky z minulých let.
Změny oproti návrhu:
Příjmy:
- Paragraf 3639 navýšeno o 36 000 Kč
- Paragraf 6310 navýšeno o 90 Kč
Výdaje:
- Paragraf 2321 navýšeno o 259 615 Kč
- Paragraf 2324 poníženo o 25 000 Kč
- Paragraf 3322 navýšeno o 20 000 Kč
- Paragraf 3429 poníženo o 10 000 Kč
- Paragraf 3429 navýšeno o 20 000 Kč
- Paragraf 3632 navýšeno o 19 000 Kč
- Paragraf 3635 navýšeno o 48 300 Kč
- Paragraf 3639 navýšeno o 31 712 Kč
- Paragraf 3721 navýšeno o 10 000 Kč
- Paragraf 3722 navýšeno o 15 000 Kč
- Paragraf 3723 navýšeno o 5 100 Kč
- Paragraf 5512 navýšeno o 500 Kč
- Paragraf 6112 poníženo o 25 000 Kč
- Paragraf 6171 navýšeno o 1 507 900 Kč
Dorovnání schodkového rozpočtu 8115 832 726 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2014 bez určení konkrétní výše pro
tyto rozpočtové změny:
- Změna členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění k 1.1.2014
- Změny v položkách 1122 a 5362 vlivem zobrazení v rozpočtu daně z příjmů právnických osob, kde je
poplatníkem obec a zároveň i příjemcem sdílené daně
- Upřesnění výše transferů dle schváleného SR a dle upřesnění dalších veřejných rozpočtů
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách ke schválení
zastupitelstvu na zasedáních zastupitelstva v roce 2014.
Zastupitelstvo pověřuje účetní zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o
rozpočtové skladbě.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Semenec, Koubský, Kobolka, Čermák, Sýkora , Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 11 bylo schváleno

10) Zhotovení PD + položkový rozpočet VO Hluboký Důl
Předsedající informoval, že žádost o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci veřejného
osvětlení a chodníku v obci Hluboký Důl(u hospody) nebyla podána z důvodu chybějící PD a položkového rozpočtu.
Navrhuje realizovat poptávkové řízení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy pověřuje starostu obce k poptání alespoň tří firem, na realizaci záměru zhotovení
projektové dokumentace + položkového rozpočtu na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníku na
Hlubokém Dole(u hospody)“.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Kobolka, Čermák, Sýkora, Petera, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 12 bylo schváleno

Diskuse
Předsedající otevřel diskusi:
Pozvaný host pan Nobilis TDI na akci „Zateplení OÚ Nebovidy“, který informoval o současném stavu stavby.
- Paní Doušová – pozvání na 19.ledna 2014 na veřejné setkání „Vraťme náves Nebovidům“

11) Závěr
Přesedající se rozloučil a ukončil zasedání v 18:15 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněna informace o konáni zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 23.12.2013

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

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

