Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
Zahájení zasedání zastupitelstva
přítomno: 7 členů
omluveno: 0 člen
Zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy bylo zahájeno v 18:00 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 11.9.2015 do 22.9.2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající upozornil, že bude pořizován zvukový záznam, pro potřeby zápisu.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen a je zveřejněn na našich internetových stránkách.

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Koubského a pana Horynu a zapisovatelem paní Panicovou .
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy určuje ověřovateli zápisu pana Koubského a pana Horynu a zapisovatelem paní
Panicovou.
Výsledek hlasování: Pro (7: Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová, Čermák
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:
- Žádost o prodej části pozemku p.č. 500/1 k.ú. Nebovidy
Doplňuje se:
- Umístění zaměstnance v rámci OPP
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) Žádost o prodej pozemku před domem č.p. 44 v Nebovidech
4) Žádost o prodej pozemku p.č. 109/2 k.ú. Nebovidy
5) Směna pozemků
6) Strategie MAS Podlipansko pro roky 2016-2023
7) Informace o průběhu projektu Nebovidské návsi
8) Podání žádosti o dotaci na opravu střechy obytné části tvrze
9) Převod pozemků p.č. 612/2, 612/1, 778, 938 a 773 k.ú. Nebovidy do vlastnictví obce
10) Rozpočtové opatření 7, 8/2015
11) Umístění zaměstnance v rámci OPP
12) Diskuse
13) Závěr

Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová, Čermák
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Žádost o prodej pozemku před domem č.p. 44 v Nebovidech
ZO projednalo podanou žádost č.j. 352/2015 o odkup části obecního pozemku před domem č.p. 44 v Nebovidech
do osobního vlastnictví.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Paní Doušová je proti prodeji obecních pozemků, navrhuje nechat v obecním majetku.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy nesouhlasí s prodejem části pozemku před domem č.p. 44 v Nebovidech.
Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová, Čermák
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4) Žádost o prodej pozemku p.č. 109/2 k.ú. Nebovidy
ZO projednalo podanou žádost č.j. 425/2015 o odprodej pozemku p.č. 109/2 k.ú. Nebovidy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající navrhuje, stejně jako v předešlých případech, kdy se jedná o nápravu chyby z minulých let, prodat
pozemek za cenu 100 Kč/m2 a náklady spojené s převodem.
Pan Moták nesouhlasí s prodejem a podal dva protinávrhy:
- neprodávat pozemek
- prodat za cenu podstatně vyšší
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s prodejem pozemku č. 109/2 k.u. Nebovidy za cenu 100 Kč/m2 +
náklady na zápis do katastru nemovitostí a pověřuje starostu obce k podepsání kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Čermák
Proti (2): Moták, Doušová Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5) Směna pozemků
S podklady byli zastupitelé seznámeni.
Předsedající navrhuje směnu pozemků na základě GP č. 532-53/2015 a náklady s tím spojené rozdělit rovným
dílem mezi účastníky
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí se směnou pozemků dle GP č. 532-53/2015 a pověřuje starostu obce k
podpisu směnné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Čermák, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (1): Moták
Usnesení č. 5 nebylo schváleno

6) Strategie MAS Podlipansko pro roky 2016-2023
S podklady byli zastupitelé seznámeni.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Paní Doušová připomínkovala, že chybí dotace pro neziskové organizace a malé uplatnění pro obce, dříve bylo
širší uplatnění pro obce.
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy bere na vědomí Strategická plán MAS Podlipansko pro roky 2016-2023
s připomínkou, že v plánu chybí uplatnění pro neziskové organizace a je nižší uplatnění obce.
Výsledek hlasování: Pro(7):, Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová, Čermák
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

7) Informace o průběhu projektu Nebovidské návsi
Předsedající předal slovo paní Doušové, která informovala o pokračování projektu Nebovidské návsi. Pozvala
přítomné na slavnostní otevření návsi, který se bude konat 27.10.2015 od 17:00 hodin. Poté předala slovo panu
Motákovi, který informoval o průběhu realizace osvětlení tvrze.

8) Podání žádosti o dotaci na opravu střechy obytné části tvrze
S podklady byli zastupitelé seznámeni. Předsedající předal slovo paní Doušové, která informovala o možnosti
podání žádosti o zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Programu záchrany architektonického
dědictví na rok 2016.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o zařazení akce obnovy „Oprava střechy obytné části tvrze“
nemovité kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2016 ve výši 610 tisíc Kč
včetně DPH a zavazuje se k 25% spoluúčastí v případě úspěšnosti žádosti.
Výsledek hlasování: Pro(7):, Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová, Čermák
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

9) Převod pozemků p.č. 612/2, 612/1, 778, 938 a 773 k.ú. Nebovidy
S podklady byli zastupitelé předem seznámeni.
Předsedající navrhuje převod pozemků p.č. 778, 938 a 773 k.ú. Nebovidy do vlastnictví obce Nebovidy,
s podmínkou až po rekultivaci těchto pozemků a převod pozemků p.č. 612/2 a 612/1 k.ú. Nebovidy
do vlastnictví města Kolína.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem pozemků p.č. 778, 938 a 773 k.ú. Nebovidy do vlastnictví obce
Nebovidy s podmínkou části rekultivace pozemku, dle zakresleného návrhu.
Výsledek hlasování: Pro(7):, Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová, Čermák
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s převodem pozemků p.č. 612/2 a 612/1 k.ú. Nebovidy do vlastnictví obce
Nebovidy a žádá o prošetření možnosti převodu do majetku města Kolína.
Výsledek hlasování: Pro(7):, Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová, Čermák
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

10) Rozpočtové opatření 7, 8/2015
S podklady byli zastupitelé předem seznámeni.
Předsedající navrhuje řešit špatnou příjezdovou komunikaci k domu č.p. 14 na Hlubokém Dole, stávající zrušit a
posunout o cca 5metrů níže, poptávkové řízení ještě neprovedl. ZO nemá námitek, když bude záměr do 20 tisíc
Kč, v rozpočtu je dostatek financí, není potřeba navyšovat.
Předsedající nechal hlasovat o rozpočtovém opatření 7, 8/2015.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření 7, 8/2015(příloha zápisu).
Výsledek hlasování: Pro(7):, Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Doušová, Moták, Čermák
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

11) Umístění zaměstnance v rámci OPP
S podklady byli zastupitelé předem seznámeni.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání Požadavku na vykonání obecně prospěšných prací u PMS ČR, středisko
Kolín a pověřuje starostu podpisem dohody o realizaci výkonu trestu a harmonogramem výkonu trestu OPP.
Výsledek hlasování: Pro(7):, Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Doušová, Moták, Čermák
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

12) Diskuse
Předsedající otevřel diskusi
Pan Moták:
- zda před zahájením oprav mostku na H.Dole měla obce možnost se vyjádřit, snaha aby zůstal kamennýodpovězeno, neměla, nebylo oznámeno předem
Paní Doušová:
- oznámila známé termíny větších kulturních akcí v místě a okolí (Č.Pečky Dětský den 4.6.2016 a Středověk na
tvrzi 25.6.2016)-bez odpovědi
Pan Lédr:
-informace o dotacích na kanalizaci-odpovězeno

13) Závěr
Přesedající se rozloučil a ukončil zasedání v 18:55 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněna informace o konáni zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 7, 8/2015
Zápis byl vyhotoven dne: 24.9.2015

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

