Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 24.11.2016, od 17:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
Zahájení zasedání zastupitelstva
přítomno: 5 členů
omluveno: 0 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 16.11.2016 do 24.11.2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 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 byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy určuje ověřovateli zápisu pana Koubského a pana Horynu a zapisovatelem paní
Panicovou.
Výsledek hlasování: Pro (5): Kašpar, Horyna, Koubský, Vácha, Moták
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:
- Zadání koncesního řízení na provozovatele kanalizace
- Darovací smlouvy ŘSD
- Žádost spolku Nebovidská tvrz, z.s.
Doplňuje se:
- Podání žádostí o dotace-tvrz
- Uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení navrženého programu
3) Podání žádosti o dotaci chodník
4) Podání žádosti o dotaci komunální technika
5) Podání žádostí o dotace-tvrz
6) Uzavření Smlouvy o poskytování služeb
7) Rozpočtové opatření 8,9,10/2016
8) Diskuse
9) Závěr
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Vácha, Moták
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Podání žádosti o dotaci chodník
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na podání žádosti o dotaci na vybudování chodníku na Hluboké Dole.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vybudování chodníku na Hlubokém
Dole.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Vácha, Moták
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4) Podání žádosti o dotaci komunální technika
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na podání žádosti o dotaci na pořízení komunální techniky.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení komunální techniky ve výši 2
mil.Kč a 15% spoluúčastí obce a pověřuje starostu k úkonům s tím spojeným.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Vácha, Moták
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5) Podání žádostí o dotace - tvrz
Podklady k projednání byly předloženy od paní Doušové.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje podání návrhu na zařazení akce „Oprava střechy obytné části tvrze
V. Etapa“ obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2017 a
zavazuje se v případě úspěšnosti k 20% spolufinancování z rozpočtu obce a pověřuje paní Doušovou
k úkonům potřebným k získáním této dotace.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Vácha, Moták
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje podání žádosti o dotaci vyčleněné z rezervy MKČR na akci „Oprava
střechy obytné části tvrze V. Etapa“ a zavazuje se v případě úspěšnosti k 20% spoluúčasti a pověřuje paní
Doušovou k úkonům potřebným k získáním této dotace.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Vácha, Moták
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava střechy obytné části tvrze
V. Etapa“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2017 a zavazuje se spolufinancovat akci
z rozpočtu obce v minimální výši 5% celkových uznatelných nákladů. Zároveň pověřuje paní Doušovou
k úkonům potřebným k získání této dotace.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Vácha, Moták
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

6) Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb
Podklady k projednání byly předloženy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Obcí
Nebovidy(objednatel) a Liborem Černohlávkem, IČ 16539184(poskytovatel) , bezplatné obsluze nádob na
sběr jedlého oleje .
Výsledek hlasování: Pro(0): 0
Proti (5): Kašpar, Horyna, Koubský, Vácha, Moták Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 8 nebylo schváleno

7) Rozpočtové opatření 8,9,10/2016
Zastupitelé byly seznámeni s rozpočtovým opatřením 8,9/2016 a projednali rozpočtové opatření 10/2016(přílohy
zápisu).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy bere na vědomí rozpočtová opatření 8,9/2016.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Vácha, Moták
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s rozpočtovým opatřením 10/2016.
Výsledek hlasování: Pro(4): Kašpar, Horyna, Koubský, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (1): Moták
Usnesení č. 10 bylo schváleno

8) Diskuse
Předsedající otevřel diskusi
- Paní Kanálošová-reagovala na bod jednání 6), že by se mohl jedlý olej dávat do nebezpečného odpaduodpovězeno předsedajícím, že určitě bude brzy řešeno
- Pan Červinka-přispěl k tématu-děti odnášejí jedlý olej do školy-předsedající prověří tuto skutečnost
- Paní Kanálošová-kdy se bude kopat kanalizace-odpovězeno předsedajícím, již se mělo, dále se tázala
zda budou noviny-předsedající odpověděl, že určitě ano do konce roku
- Pan Moták-proč předsedající zrušil plánované body:
- Darovací smlouva ŘSD-předsedající odpověděl, že ŘSD nesouhlasí s úpravou navrženou obcí
- Zadání koncesního řízení-předsedající opověděl, že na poptávku bylo zatím zasláno málo nabídek
- Veřejnoprávní smlouva s městem Kolín-předsedající konstatoval, že po novelizací zákona je již
bezpředmětná
- Žádost spolku Nebovidská tvrz-předsedající odpověděl, že kdyby se žádost projednávala musela by být
schválená OZV, kterou plánuje zařadit do jednání v roce 2017, na žádost odpovídal paní Doušové
emailem
- Dále se pan Moták ptal, proč se dvě kulturní akce podporované obcí kříží-předsedající opověděl, že se
snažil, aby k tomu nedošlo
- Dále se pan Moták tázal, že je kaple na hřbitově ve špatném stavu-předsedající uvedl, že kaple není
v majetku obce, nicméně ví to této situaci a zahájí jednání s novým vikářem nejen o kapli
- Dále se pan Moták ptá předsedajícího, jak je spokojený s prací zastupitelů-odpovězeno předsedajícím
s některými ano s některými ne, vytknul panu Motákovi jeho neúčast na pracovních schůzkách, pan
Moták odvětil, že mu nevyhovuje doba schůzek
- Paní Kanálošová-kdy se budou používat schody(přední vchod budovy úřadu) -předsedající opověděl, že
jen co bude dokončeno zábradlí
- Pan Červinka-kdy bude výběrové řízení na chodník-po potvrzení úspěšnosti žádosti o dotaci
- Paní Kanálošová-chtěla by uříznout dvě větve nad střechou-předsedající zajistí
- Pan Moták-proč se žádá na chodník na Hlubokém Dole(u vlakové zastávky)jak je to s ostatními
chodníky-odpovězeno předsedajícím, že pouze na tento je PD, zajištění dalších PD má předsedající
v plánu v blízkém období, pokud by byla možnost žádat o dotace
- Předsedající se ujal slova a zeptal se pana Motáka, jako člena spolku NT a požádal ho, aby informoval o
pokračování prací na opravě střechy obytné části tvrze, pan Moták odpověděl, že nebyl na tvrzi, nemá
aktuální informace, odkázal na podání informací od paní Doušové
- Dále informoval o plánovaném termínu dalšího zasedání na 20.12.2016

9) Závěr
Přesedající ukončil zasedání v 18:00 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněna informace o konáni zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 7/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 30.11.2016

Zapisovatel:………………………… dne……………….

Starosta:………………………, dne…………..,…..

Ověřovatele: .............................................. dne ..................
............................................ dne ....................

