Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 8.7. 2014, od 17:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
Zahájení zasedání zastupitelstva
přítomno: 6 členů
omluveno: 3 členi(Semenec, Kolář, Petera)
Předsedající otevřel diskusi v 17:00 hodin
- Paní Doušová-informace o stavu „Nebovidská náves“- po uložení sítí se bude pokračovat v budování
kamenných zídek, probíhá poptávka na tesařské práce – pergola-zastávka na autobus, bude se budovat
labyrint u kontejnerů, pozvání na brigádu dne 13.7.2014, v letošním roce bude čelní náves hotová
- Pan Vokolek - otázka ohledně podané stížnosti na budoucí autodílnu – žádost o to stát se účastníkem
řízení
- Paní Rauchová-obava ze vzniku budoucí průmyslové zóny
- Paní Němečková-obava z problému s tím spojených-stání na komunikaci-řešení odstavným pruhem
- Pan Moták-ochranný pás 50m, vždy nutný souhlas ČD
Zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy bylo zahájeno v 17:20 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 1.7.2014 do 8.7.2014. 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 paní Doušovou 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 paní Doušovou a pana Kobolku a zapisovatelem paní
Panicovou..
Výsledek hlasování: Pro (6): Kašpar, Doušová, Čermák, Sýkora, Kobolka, 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:
- 0
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) Uzavření smlouvy-lékař
4) Schválení spoluúčasti na dotaci z rezerv Havarijního fondu MK
5) Uzavření smlouvy s firmou Lareno
6) Rozpočtové opatření 6/2014
7) Diskuse
8) Závěr

Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Čermák, Koubský, Sýkora, Kobolka,
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Uzavření smlouvy - lékař
ZO projednalo Smlouvu o zajišťování závodní preventivní péče pro zaměstnance a poskytování
pracovnělékařských služeb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Smlouvy o zajišťování závodní preventivní péče pro
zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb, mezi MUDr.Evou Rakušovanou a Obcí Nebovidy a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Sýkora, Koubský
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4) Schválení spoluúčasti na dotaci z rezerv Havarijního fondu MK
Předsedající předal slovo paní Doušové, která seznámila ZO s možností získání dotace ve výši 120 tisíc Kč
z rezerv Havarijního fondu MK ČR s podmínkou finanční spoluúčasti obce ve výši 30 tisíc Kč. Tyto finanční
prostředky by byly použity na nákup střešní krytiny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje přijetí dotace z Havarijního programu MK ČR ve výši 120 tisíc Kč
a zavazuje se finanční spoluúčastí ve výši 30 tisíc Kč.
Výsledek hlasování: Pro(4): Kašpar, Kobolka, Čermák, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (2): Sýkora, Koubský
Usnesení č. 4 nebylo schváleno
Pan Sýkora se zdržel hlasování z důvodu vysoké částky za tři vazné trámy a navrhuje poptat jinou firmu.

5) Uzavření smlouvy firmou Lareno
Předsedající konstatoval, že projednání tohoto bodu je bezpředmětné a vypouští se.

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

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje rozpočtové opatření 6/2014(příloha).
Výsledek hlasování: Pro(6):, Doušová, Kobolka, Kašpar, Koubský, Sýkora, Čermák
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

7) Diskuse
Předsedající otevřel diskusi – v průběhu diskuse se omluvil a odešel pan Sýkora
- Paní Francišková-proč se platilo občerstvení v Nebovidech a na Hlubokém Dole bylo zdarma
- Dětský den v číslech:
- Nebovidy- 2 006Kč(mater.+občerstvení)+10 500 Kč(dětské atrakce)+1 000Kč(koně)+1 270Kč (dětské
atrakce)
- Hluboký Důl-3 000Kč (občerstvení)+3 000Kč(dětské atrakce)+1 271 Kč(dětské atrakce)
Dětský den celkem 22 047 Kč-původně plánované 25 000 Kč
- Pan Moták požádal o přidání bodu k projednání
Předsedající nechal hlasovat o zařazení bodu k projednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje zařazení dalšího bodu k projednání.
Výsledek hlasování: Pro(4):, Doušová, Kobolka, Kašpar, Čermák
Proti (1): Koubský Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 nebylo schváleno

8) 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: 14.6.2014

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

