Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 23.9. 2014, od 17:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
Zahájení zasedání zastupitelstva
přítomno: 8 členů
omluveno: 1 člen(Semenec)
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 16.9.2014 do 23.9.2014. 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.
Předsedající poděkoval zastupitelům za odvedenou práci.

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Sýkoru a pana Kobolku 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 Sýkoru a pana Kobolku a zapisovatelem paní
Panicovou.
Výsledek hlasování: Pro (8): Kašpar, Doušová, Čermák, Sýkora, Kobolka, Kolář, Petera, Koubský
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).
Vypouští se:
- 0
Doplňuje se:
- Vyjádření k umístění stavby
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) Předání polní cesta do majetku obce
4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 37223
5) Vyjádření k umístění stavby
6) Rozpočtové opatření
7) Diskuse
8) Závěr
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Čermák, Kolář, Petera, Koubský, Sýkora, Kobolka
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Předání polní cesta do majetku obce
ZO projednalo předávací protokoly:
- Protokol o předání a převzetí „Polní cesta HPC 2 v kat.území Nebovidy“
- Protokol o předání a převzetí „biokoridorů LBK 9A a LBK 9B a protierozní mezi PM 3 v k.ú.
Nebovidy, realizované v rámci KoPú Nebovidy“
- Protokol o předání a převzetí výsadby doprovodné zeleně vysázené při výstavbě „Polní cesty VPC 6
v k.ú.Nebovidy“ včetně následné tříleté popěstební péče
- Protokol o předání a převzetí díla: protierozní opatření v k.ú. Nebovidy-stavební objekt SO 03-lokalita
U studánky, realizovaného v rámci KoPú Nebovidy“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje a pověřuje starostu k podpisu těchto protokolů:
- Protokol o předání a převzetí „Polní cesta HPC 2 v kat.území Nebovidy“
- Protokol o předání a převzetí „biokoridorů LBK 9A a LBK 9B a protierozní mezi PM 3 v k.ú.
Nebovidy, realizované v rámci KoPú Nebovidy“
- Protokol o předání a převzetí výsadby doprovodné zeleně vysázené při výstavbě „Polní cesty VPC 6
v k.ú.Nebovidy“ včetně následné tříleté popěstební péče
- Protokol o předání a převzetí díla: protierozní opatření v k.ú. Nebovidy-stavební objekt SO 03-lokalita
U studánky, realizovaného v rámci KoPú Nebovidy“
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Sýkora, Koubský, Kolář, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 37223
ZO projednalo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 37223, mezi Obcí
Nebovidy(budoucí povinný) a ČEPRO, a.s.(budoucí oprávněný).
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 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
37223, mezi Obcí Nebovidy(budoucí povinný) a ČEPRO, a.s.(budoucí oprávněný) a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Kobolka, Čermák, Doušová, Koubský, Sýkora, Kolář, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5) Vyjádření k umístění stavby
Předsedající předal slovo panu Zemanovi, který v krátkosti představil plánovanou stavbu-autodílnu na pozemku
p.č. 412/18 k.ú. Nebovidy.
- Paní Doušová- kolem areálu venkovský plot a před něj výsadba zeleně
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s realizací stavby-autodílna na pozemku p.č. 412/18 k.ú. Nebovidy
s podmínkou dostatečné kapacity parkovacích míst na vlastním pozemku a za dodření předepsaných norem.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Kobolka, Čermák, Doušová, Kolář, Koubský, Petera, Sýkora
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

6) Rozpočtové opatření
ZO projednalo rozpočtové opatření 8/2014.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje rozpočtové opatření 8/2014(příloha).
Výsledek hlasování: Pro(8):, Doušová, Kobolka, Kašpar, Koubský, Kolář, Petera, Sýkora, Čermák
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0

7) Diskuse
Předsedající otevřel diskusi
- Pan Vokolek-u křižovatky na Hlubokém Dole se opakovaně propadá kanál
- Paní Konopiská-proč je na křižovatce u jejího domu značka hlavní silnice
- Pan Moták-doporučuje obci z důvodu nerozšiřování výrobní zóny, odkoupení okolních pozemků
- Paní Doušová-pozvání na Otevření návsi

8) Závěr
Přesedající se rozloučil a ukončil zasedání v 17:20 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněna informace o konáni zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 26.9.2014

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

