Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 24.5.2016, od 17:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
Zahájení zasedání zastupitelstva
přítomno: 5 členů
omluveno: 0 členů
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 16.5.2016 do 24.5.2016. 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 pěti 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 Váchu 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 Váchu 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:
- Složení slibu členem zastupitelstva(podána rezignace na mandát člena ZO)
Doplňuje se:
- Uzavření smlouvy s firmou LARENO
- Podání žádosti o dotace na Mze ČR
- Podání žádosti o dotaci chodník
- Dodatek č.3 Vodos
- Podání žádosti o opravu komunikace na Dolany
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) Zpráva o činnosti FV a KV
4) Závěrečný účet obce 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2015
5) Účetní závěrka 2015
6) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti-ČEZ Distribuce a.s.
7) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě-RD č.p. 28
8) Uzavření smlouvy o právu provést stavbu-ČEZ Distribuce a.s.
9) Žádost o součinnost při konání kulturní akce pořádané spolkem Nebovidská tvrz z.s.
10) Uzavření smlouvy s firmou LARENO
11) Podání žádosti o dotace Mze ČR
12) Podání žádosti o dotace chodník
13) Dodatek č.3 Vodos
14) Podání žádosti o opravu komunikace na Dolany
15) Kontrola úkolů z minulého zasedání
16) Rozpočtové opatření 4, 5/2016
17) Diskuse
18) Závěr

Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Moták, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Zpráva o činnosti FV a KV
Předsedající konstatoval, že kontroly obou výborů byly čtyři za rok 2015 a poté předal slovo předsedům.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2015 a Zprávu o
činnosti finančního výboru za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Moták, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4) Závěrečný účet obce a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2015
ZO projednalo Závěrečný účet obce Nebovidy za rok 2015 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Nebovidy za rok 2015, oba dokumenty byly řádně zveřejněny na úřední desce i na elektronické úřední desce,
po dobu 15 dní.
Předsedající přednesl zjištěné chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015:
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky § 45, neboť:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlující ch a doplňujících informací v příloze, neboť
v Příloze ke dni 31.12.2015 je v části C.1 – Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku
za běžné účetní období vykázána chybně minusová částka, správně mělo být vykázáno v části C.2
Odstranění :
Vzhledem k tomu, že účetnictví roku 2015 je uzavřené, nelze provést opravu au účtu 403. V následných
letech účetní jednotka nebude vykazovat mínusové částky v části C.1 Přílohy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy po projednání závěrečného účtu a předložené Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015 kontrolním orgánem, vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez
výhrad. Současně přijímá systémové opatření k nápravě zjištěné chyby a nedostatku, která nemá závažnosti
nedostatků uvedených pod písmenem c), aby se tento nedostatek neopakoval. Vzhledem k tomu, že účetnictví
roku 2015 je uzavřené, nelze provést opravu chyby. Účetní jednotka již nebude vykazovat chybně minusovou
částku v Příloze v části C.1(zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní
období), ale bude správně vykazovat v části C.2.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Moták, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5) Účetní závěrka 2015
ZO, jako schvalující orgán, postupuje při schvalování ÚZ dle Vyhlášky 220/2013 a dle schválené Směrnice,
Schvalování účetní závěrky Obce Nebovidy, v letošním roce s odchýlením termínu schválení dle směrnice
z důvodu pozdějšího termínu konání přezkoumání.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy, jako schvalující orgán, na základě předložených nebo vyžádaných podkladů
nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka za rok 2015 neposkytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle §
4 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, tuto účetní závěrku schvaluje.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Moták, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

6) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti-ČEZ Distribuce a.s.
Předsedající nechal hlasovat o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti IV-12-6017331/VB/1,
Hluboký Důl, kNN pro parc. Č. 412/18 mezi Obcí Nebovidy(strana povinná) a ČEZ Distribuce, a.s.(strana
oprávněná).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcního břemene-služebnosti IV-126017331/VB/1, Hluboký Důl, kNN pro parc. Č. 412/18 mezi Obcí Nebovidy(strana povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s.(strana oprávněná) a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Moták, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 nebylo schváleno

7) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě-RD č.p. 28
Zastupitelé projednali uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obci Nebovidy(strana
povinná ze služebnosti inženýrské sítě) a Ing. Zuzanou Jarošovou(strana oprávněná ze služebnosti inženýrské
sítě).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí
Nebovidy(strana povinná ze služebnosti inženýrské sítě) a Ing. Zuzana Jarošová(strana oprávněná ze
služebnosti inženýrské sítě) a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Moták, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8) Uzavření smlouvy o právu provést stavbu-ČEZ Distribuce, a.s.
Zastupitelé projednali uzavření Smlouvy o právu provést stavbu číslo: OE-12-6002645/01SPPS Nebovidy, DTS
KO_0629-oprava TS OE-12-6002645 mezi Obcí Nebovidy(jako vlastník) a společností ČEZ Distribuce,
a.s.(jako provozovatel).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s uzavření Smlouvy o právu provést stavbyu číslo: OE-126002645/01SPPS Nebovidy, DTS KO_0629-oprava TS OE-12-6002645 mezi vlastníkem Obcí Nebovidy a
provozovatelem společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Moták, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

9) Žádost o součinnost při konání kulturní akce pořádané spolkem Nebovidská tvrz z.s.
Předsedající nechal hlasovat o podané žádosti.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s využitím pozemků a části prostor v přízemí budovy OÚ Nebovdiy
v době pořádání akce „Kejkle na tvrzi“ dne 25.6.2016, jak je uvedeno v žádosti s tím, že po skončení kace
budou prostory a pozemky uvedeny do původního stavu a spolek zajistí odvoz jímky.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Moták, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

10) Uzavření smlouvy s firmou LARENO
Předsedající nechal hlasovat o uzavření Smlouvy o dílo s firmou LARENO, s.r.o..
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Nebovidy souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou LARENO s.r.o. ve výši 501 tisíc Kč
včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Moták, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

11) Podání žádosti o dotace na Mze ČR
Předsedající nechal hlasovat o uzavření Příkazní smlouvy mezi příkazcem Obcí Nebovidy a příkazníkem
společností WITERO s.r.o., na základě které bude příkazníkem zabezpečena příprava žádostí o dotace na akci
„Výstavba kanalizace v obci Nebovidy“ a „Výstavba vodovodu v obci Nebovidy“.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi příkazcem Obcí Nebovidy a příkazníkem
společností WITERO s.r.o. na zabezpečení přípravy žádostí o dotace na akci „Výstavba kanalizace v obci
Nebovidy“ a „Výstavba vodovodu v obci Nebovidy“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Zároveň souhlasí
s podáním žádostí o dotace na akce „Výstavba kanalizace v obci Nebovidy“ a „Výstavba vodovodu v obci
Nebovidy“ z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR 129 250 a zavazuje se k finanční spoluúčasti
v případě získání dotace.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Moták, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

12) Podání žádosti o dotace chodník
Předsedající nechal hlasovat o uzavření Příkazní smlouvy mezi příkazcem Obcí Nebovidy a příkazníkem
společností WITERO s.r.o., na základě které bude příkazníkem zabezpečena příprava žádosti o dotaci na akci
„Chodníky v obci Nebovidy“.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi příkazcem Obcí Nebovidy a příkazníkem
společností WITERO s.r.o. na zabezpečení přípravy žádostí o dotaci na akci „Chodníky v obci Nebovidy“ a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Zároveň souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Chodníky v obci
Nebovidy“ a zavazuje se k finanční spoluúčasti v případě získání dotace.
Výsledek hlasování: Pro(1): Kašpar, Horyna, Koubský, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (1): Moták
Usnesení č. 12 bylo schváleno

13) Dodatek č. 3 Vodos
Předsedající nechal hlasovat o uzavření dodatku č. 3 mezi vlastníkem Obcí Nebovidy a provozovatelem
společností Vodos s.r.o. o ročním nájemné za rok 2015 ve výši 31 000 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 mezi vlastníkem Obcí Nebovidy a
provozovatelem společností Vodos s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu dodatku.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Moták, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno

14) Podání žádosti o opravu komunikace na Dolany
Předsedající nechal hlasovat o podání žádosti o opravu komunikace na Dolany.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s podáním žádosti o provedení rekonstrukce polní cesty označené jako
HPC 1(Nebovidy-Dolany) ke Krajskému pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj, pobočka Kolín a pověřuje
starostu k úkonům s tím pojeným.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Moták, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno

15) Kontrola úkolů z minulého zasedání
Předsedající předal slovo panu Motákovi, který si tento bod žádal zařadit do jednání bez předložení podkladů.
Chtěl se přiblížit standardům zasedání. Předsedající odpověděl, že kontroly plnění usnesení náleží KV, který tak
činí. Pan Moták s tímto postupem souhlasí.
Z tohoto bodu nevzniklo žádné usnesení

16) Rozpočtové opatření 4, 5/2016
Zastupitelé byly seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4/2016, které bylo v kompetenci starosty(dle jeho
schválených pravomocí). U příjmu zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů(4116)
a u výdajů se nemění závazné ukazatele(§)převod prostředků v rámci položek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy bere na vědomí rozpočtové opatření 4/2016, provedené k 1.4.2016 v kompetenci
starosty(příloha).
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Moták, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno
Zastupitelé projednali rozpočtové opatřením č. 5/2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje rozpočtové opatření 5/2016, které bude provedené k 24.5.2016
(příloha).
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Horyna, Koubský, Moták, Vácha
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno

17) Diskuse
Z Předsedající otevřel diskusi
- Předsedající informoval o odstranění dlouhodobého problému se spínačem – osvětlení tvrze panem
Zelenkou
- Dále předsedající informoval o skutečnosti, že došlo ze strany společnosti ČEPRO a.s. k odstoupení od
plánovaného záměru stavby-žádost o koupi pozemku+úpravy na základě domluvy
- Pan Červinka-ocenil podání žádosti o opravu komunikace(bod 14) jednání), jako dobrý nápad, s tím, že
by bylo vhodné docílit toho aby se na této komunikaci dodržovala tonáž a nepohybovala se tam vozidla,
která tam mají vjezd zakázán
- Dále pan Červinka informoval, že se spolek Honební společenstvo Libenice bude účastnit dětského dne
11.6.2016 a odměňování u jejich staviště budou mít ve vlastní režii, dále pozval přítomné na slavnostní
otevření klubovny 18.6.2016, je to veřejná akce, dále informoval o výsadbě 100 ks stromků v obou
obcích.
- Předsedající panu Červinkovi poděkoval jak za opravenou klubovnu tak za výsadku stromků.
- Pan Červinka-žádá z důvodu ohrožení pokácení smrku(u hasičárny Nebovidy)-strom je vyvrácenýzajistí starosta
- Paní Kanálošová-zda by bylo možné při kácení smrku ořez větví u okolního stromu-zajistí starota
- Dále paní Kanálošová – co se bude dělat s uschlými stromy-starosta již řeší
- Paní Konopiská-upozornila na odloženou hromadu drnů a kamení u Vokounů-starosta zajistí, dále zda
se bude opravovat hřbitovní zeď-starosta o situaci ví, nutná oprava je v plánu.
- Pan Moták-zda bylo poptáno více firem na aministraci žádostí o dotaci – odpovězeno ano, starosta
učinil poptávkové řízení, byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou(zašle mu emailem)
-

18) 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.4, 5/2015

Zápis byl vyhotoven dne: 25.5.2016

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

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

