Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 23.6. 2015, od 18:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
Zahájení zasedání zastupitelstva
přítomno: 6 členů
omluveno: 1 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 16.6.2015 do 23.6.2015. 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, omluvil se pan Čermák (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 (6): Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová
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:
- Umístění kontejneru na oděvy
- Souhlas se součinností obce ve věci osvětlení tvrze v rámci projektu Nebonáves
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) Smlouva o uavření budoucí smlouvy IV-12-6018593/1
4) Výzva k uzavření kupní smlouvy
5) Žádost o odkup pozemků
6) Uzavření smlouvy ČEZ Distiruce
7) Smlouva o zřízení věcného břemen RWE GAS
8) Smlouva o dílo s firmou Lareno
9) Umístění kontejneru na oděvy
10) Souhlas se součinností obce ve věci osvětlení tvrze v rámci projektu Nebonáves
11) Rozpočtové opatření 5,6/2015
12) Diskuse
13) Závěr
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy IV-12-6018593/1
ZO projednalo návrh smlouvy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6018593/1, mezi Obcí Nebovidy(budoucí
povinná) a ČEZ Distrubuce, a.s.(budoucí oprávněná) a pověřuje starostu obce k jejímu podepsání.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4) Výzva k uzavření kupní smlouvy
Se smlouvou byli zastupitelé seznámeni.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy pověřuje starostu k jednání se společnosti ČEZ Distribuce a.s. ve věci vlastnictví
obce k energetickému zařízení transformační stanice KO_0861 Hluboký Důl-U trati, která se nachází na
pozemku p.č. 383 k.ú. Nebovidy.
Výsledek hlasování: Pro(6):Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5) Žádost o odkup pozemků
S podklady byli zastupitelé seznámeni.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Paní Doušová-připomínkovala, v těchto místech je zelená zóna obce(lesopark) a dle návrhu plánované podoby
sem nepatří a nebylo by hezké
Pan Moták-navrhuje místní šetření a vybrání vhodnější polohy.
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy pověřuje starostu ke svolání místního šetření a k jednání se společností ČEPRO
pro vhodnější umístění plánovaného armaturní šachty produktovodu.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 nebylo schváleno

6) Uzavření smlouvy ČEZ Distribuce
S podklady byli zastupitelé seznámeni.
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 připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV(NN) číslo: 15_SOP_02_4121099453 mezi ČEZ
Distribuce(provozovatel) a obcí Nebovidy(zákazník) a pověřuje starostu k jejímu podepsání .
Výsledek hlasování: Pro(6):, Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Paní Doušová doplnila, že již toto navýšení proběhlo, revize byla udělaná a požaduje podklady na základě
kterých by spolek NT uhradil obci náklady při navýšením jističe, tj. 3 500 Kč.

7) Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o.
S podklady byli zastupitelé seznámeni.
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 REW GasNet, s.r.o.(jako oprávněná) , za jednorázovou úplatu za
zřízení věcného břemene v celkové výši 19 tisíc Kč a pověřuje starostu obce k jejímu podepsání.
Výsledek hlasování: Pro(4):, Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský,
Proti (0): 0 Zdrželi se (2): Moták, Doušová
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8) Smlouva o dílo s firmou LARENO
S podklady byli zastupitelé seznámeni. Předsedající konstatoval, že proběhlo výběrové řízení, které měla na
starosti paní Doušová, vítězem je firma Lareno, která již zde pracovala. Původní smlouva s firmou Lareno na
dotační částku 200 tis.Kč+20% spoluúčast obce se navyšuje na 400 tis.+20% spoluúčast obce. Dále uvedl, že dle
vyjádření paní Doušové, pro poskytovatele dotace není nutné z důvodu navýšení částky výběrové řízení
opakovat. Paní Doušová potvrdila, že takto jí informovali po telefonu z MKČR, takto již bylo řešeno i
v předešlých letech.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace z MKČR na opravu střechy obytné části tvrze ve výši 400 tisíc
Kč a zavazuje se k 20% spoluúčastí na dotaci.
Výsledek hlasování: Pro(6):, Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami Obec Nebovidy(objednatel) a
LARENO, s.r.o.(dodavatel) a pověřuje starostu obce k jejímu podepsání.
Výsledek hlasování: Pro(6):, Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

9) Umístění kontejneru na oděvy
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 uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi TextilEco,
a.s.(provozovatel) a Obcí Nebovidy(obec) a pověřuje starostu obce k jejímu podepsání.
Výsledek hlasování: Pro(6):, Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

10) Souhlas se součinností obce ve věci osvětlení tvrze v rámci projektu Nebonáves
S podklady byli zastupitelé předem seznámeni.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Starosta obce se pověřuje k jednání a součinností ve věci projektové přípravy části projektu Nebonáves,
týkající se nasvětlení tvrze. Zejména v úkonech:
- Podání žádosti o vystavení závazného stanovisky-MěÚ Kolín, Památková péče
- Souhlas obce s realizací výše uvedeného záměru+žádost o zahájení územního řízen-MěÚ Kolí,
Stavební odbor
- Úhradu poplatků spojených s územním řízením-MěÚ Kolín.
Výsledek hlasování: Pro(6):, Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
11) Rozpočtové opatření 5, 6/2015
Předsedající nechal hlasovat o rozpočtovém opatření 5, 6/2015.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření 5, 6/2015(příloha zápisu).
Výsledek hlasování: Pro(6):, Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Doušová, Moták
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno

12) Diskuse
Předsedající otevřel diskusi
Paní Doušová:
-pověřena panem Pospíšilem, připomenout podepření moruše na Hlubokém Dole-podpěry jsou připravené,
namořené, instalace sjednaná s firmou pana Hofmana
- žádost o materiál na cestičku k rybníku a schody na Hlubokém Dole-přislíbeno, hořejší část od novostaveb dá
do pořádku pan Dokulil –aktivovat-přislíbeno
- za spolek NT dosít trávu a zajistit postřik trávy - Nebonáves-předsedající zajistí
-Letní kino – zapůjčení toalet v přízemí budovy OÚ+nádoby na odpad-souhlas
Pan Moták:
-otázání zda je nová informace ohledně kanalizace-žádost dotace kanalizace MZ – odpovězeno neprošlo, na
podzim se bude žádat OPŽP, žádost podaná na Středočeský kraj-bez výsledku
Paní Doušová:
-že jí kontaktovala nějaká firma-zveřejněný rozpočet-odpovězeno-bude nové výběrové řízení z důvodu změny
rozpočtu dle projektu
Pan Moták:
-je zmatený- životní prostředí je schválený ale nebylo podané-odpovězeno, bude se znovu schvalovat až budou
vyhlášeny konkrétní podmínky, zpracovává se, odsouhlasila se žádost podaná u Stř.kraje, která běží a je na
spolufinancování
- je znám harmonogram-odpovězeno
Paní Doušová:
-žádá o zaslání zápisu před ověřením na email, protože se píše o nich a měli stejné chápání pravdy , která je
v něm napsaná – odpovězeno, že od toho jsou ověřovatelé , ale problém to není
pan Moták:
-rozhořčen z minulého zápisu, nelíbí se mu formulace bodu o projednávání úhrady skla do pergoly, v tomto
podání, protože paní Doušová hlasovala pro proplacení, ale nesouhlasila s odůvodněním, proč má k proplacení
dojít, jako člen spolku se cítí jako uličník, ač není
Paní Kanálošová:
-do kdy se má odevzdat přihláška na kanalizační přípojku-odpovězeno co nejdříve
-minulé zasedání si dovolila mít připomínky k zaměstnancům a druhý den to od zaměstnance schytala
Paní Doušová:
-jak je možné, že pan Sýkora se pohybuje po tvrzi, jak to, že probíhají neformální kolaudace-předsedající
vyloučil možnost vstupu pana Sýkory prostřednictvím úřadu
Paní Kutišová:
-kdy budou chodit kvůli kanalizační přípojce-odpovězeno v blízké době
Pan Moták:
-připomínka k práci dam z Vodosu, připadá mu neprofesionální, že nepořizují protokol s podpisem vlastníka
z místního šetření, o umístění plánované přípojky a zamezení případným sporům-doplnil místostarostazkušenosti z Hlubokého Dolu, ještě před bagrováním konzultace, starosta potvrdil, že na Hlubokém Dole vše
probíhalo bez stížností
Paní Kanálošová:
-chodí na zasedání, aby měla pravdivé informace, ale po zasedání druhý den se po vsi nesou informace
zkreslené-bez konkrétní odpovědi
Pan Moták:
-z minulé diskuse, že upozornil na skládku aut u fary-ptá se na plnění-předsedající byl osobně, žádný únik
škodlivých látek do země nezaznamenal
-zda tento pozemek je určený pro parkování tolika aut-odpovězeno, je to smíšené území

18) Závěr
Přesedající se rozloučil a ukončil zasedání v 18:45 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněna informace o konáni zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 5, 6/2015
Zápis byl vyhotoven dne: 28.6.2015
Zapisovatel:………………………… dne……………….
Starosta:………………………,
Ověřovatele: .............................................. dne ..................
............................................ dne ....................

