Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 7.1. 2014, 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 30.12.2013 do 7.1.2014. 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 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 paní Doušovou a pana Koláře a zapisovatelem paní
Panicovou..
Výsledek hlasování: Pro (8): Kašpar, Doušová, Čermák, Koubský, Sýkora, Kobolka, Kolář, 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:
- Rozpočtové opatření 1/204
- Platné znění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
- Splátkový kalendář - Křička
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení navrženého programu
3) Vícepráce Zateplení budovy OÚ Nebovidy
4) Podání žádosti o dotaci - Havarijní fond MK
5) Rozpočtové opatření 1/2014
6) Platné znění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
7) Splátkový kalendář Křička
8) Diskuse
9) Závěr
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Čermák, Koubský, Sýkora, Kobolka, Kolář, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Vícepráce zateplení budovy OÚ Nebovidy
Předsedající uvítal hosty pana Ing. Veverku – zástupce firmy STACHEMA, spol.s.r.o, pana Sixtu-zástupce firmy
V.P.Procházka, s.r.o. a pana Nobilise-TDI na stavbě Zateplení budovy OÚ Nebovidy. Pan Veverka upřesnil jaký
zateplovací materiál je použitý na zdech budovy OÚ Nebovidy, jaké má vlastnosti. Byl použitý materiál do
nízkých teplot. Vše je zapsáno ve stavebním deníku a konzultováno s investorem. Vzniklý defekt – loupání na
římsách pod okny, který vznikl působením vody, bude odstraněn. Špatně zpracovaný rozpočet od firmy Sigmin
a.s., který byl součástí žádosti o dotaci a podkladem pro výběrové řízení měl za následek, že v ceně nebyly
zahrnuty např. náklady na lešení, bourací práce, odvoz odpadu, vše ve výši 561 tisíc Kč bez DPH. Zastupitelstvo
projednalo jak bude postupovat dál. Z poptávkového řízení na tyto nezahrnuté práce jako nejnižší cenová
nabídka byla podaná nabídka od firmy V.P.Procházka, s.r.o..
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření smlouvy s firmou V.P.Procházka, s.r.o. na práce, které firma
Sigmin a.s. nezahrnula a nezapočítala do rozpočtu na akci „Zateplení budovy OÚ Nebovidy“ a to ve výši
561 tisíc Kč bez DPH a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Dále ZO pověřuje starostu k vymáhání této částky
po firmě Sigmin a.s..
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Sýkora, Koubský, Kolář, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4) Podání žádosti o dotaci – Havarijní fond MK
Předsedající předal slovo paní Doušové, která informovala přítomné, že Ministerstvo kultury, odbor památkové
péče, vyhlásil k 2. prosinci 2013 dotační program na obnovu kulturních památek pro rok 2014. Návrhy na
zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do programu jsou přijímány do 31. ledna 2014. Finanční
prostředky Havarijního programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním
technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, vč. restaurátorských prací a na opravy
krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy
budovy).
Paní Doušová navrhuje pro rok 2014 požádat o finanční prostředky na obnovu 2-3 vazných trámů a stropů pod
nimi, opět na opravy obytné budovy Nebovidské tvrze (v předešlé schvalované žádosti jsme požádali o 3 ks
vazných trámů z programu Středočeského kraje). Výše žádaných prostředků je 449 654,48 Kč a případě získání
finančních prostředků spoluúčast obce ve výši 20%.
Dále paní Doušová navrhuje podání žádosti o finanční prostředky z Rezerv Havarijního fondu Ministerstva
kultury a to ve výši 331 639,48 Kč+20% spoluúčast obce . Tyto prostředky by byly použity na krytinu bobrovku
na celou střechu, klempířské práce a práci na položení tašek na tři vazby.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje podání Návrhu na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky
do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2014, na opravu obytné budovy tvrze a zavazuje se
v případě získání finančních prostředků spoluúčastí ve výši 20%.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Sýkora, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (2): Kolář, Koubský
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5) Rozpočtové opatření 1/2014
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření 1/2014.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje rozpočtové opatření 1/2014(příloha).
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Kobolka, Čermák, Sýkora, Petera, Kolář
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 5 bylo schváleno

6) Platné znění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
Předsedající informoval ZO o platném znění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev s účinností od 1.1.2014.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy rozhodlo, že neuvolněným členům zastupitelstva obce bude poskytovaná
měsíční odměna ve stejné výši.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Sýkora, Kobolka, Koubský, Doušová, Čermák, Kolář, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7) Splátkový kalendář Křička
ZO projednalo vytvoření splátkového kalendáře pro pana Křičku, na úhradu projektové dokumentace kanalizační
přípojky. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s vytvořením splátkového kalendáře pro pana Křičku na úhradu
projektové dokumentace kanalizační přípojky.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Kobolka, Čermák, Sýkora, Petera, Kolář
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8) Diskuse
Předsedající otevřel diskusi:
- Paní Doušová – upozornila na uvolněné plechy na střeše obytné budovy tvrze-požádala o uvolnění
20 000 Kč na zajištění uvolněných plechů-pověřen pan starosta
- Paní Kanálošová-stížnost na volně pobíhající slepice Beránků
- Pan Koubský-zavolat firmu pana Brože-opravit opravené VO
- Pan Moták-kdo vybíral odstín barvy na fasádu budovy OÚ a proč se neposílá emailem vše co je na
www stránkách obce-zruší si odebírání aktualit
- Paní Stříbrská- je nespokojená se zvoleným odstínem barva fasády , zda byla znát úspora po výměně
oken,

9) Závěr
Přesedající se rozloučil a ukončil zasedání v 18:30 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněna informace o konáni zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 10.1.2014

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

