Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 5.10.2017, 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 27.9.2017 do 5.10.2017. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je
přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen a je zveřejněn na našich internetových stránkách.

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Koubskéh 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 (4): Kašpar, Vácha, Koubský, Horyna
Proti (0): 0 Zdrželi se (1): Moták
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:
- Dodatek ke smlouvě s firmou Nykos a.s.
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) Smlouva o zřízení VB-GasNet s.r.o.
4) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo-Sdružení Nebovidy
5) Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby:Polní cesta HPC 1 v k.ú.Nebovidy
6) Projednání výsledku kontroly finančního úřadu
7) Dodatek ke smlouvě s firmou Nykos a.s.
8) Rozpočtové opatření 7, 8, 9/2017
9) Diskuse
10) Závěr
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Vácha, Moták, Koubský, Horyna
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Smlouva o zřízení VB-GasNet s.r.o.
Předsedající konstatoval, že s podklady byli zastupitelé seznámeni.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.sml. 9900079318/1/2017 mezi smluvními stranami: Obec Nebovidy(povinný) a GasNet, s.r.o, zastoupený
na základě plné moci společností GridServices, s.r.o.(oprávněný) a Pavlem Zemanem(investorem)a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Moták, Vácha, Koubský, Horyna
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Sdružení Nebovidy
Předsedající konstatoval, že s podklady byli zastupitelé seznámeni.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi
Obcí Nebovidy (objednatel) a Sdružení Nebovidy (zhotovitel), který se uzavírá z důvodu fúze a změny právní
formy společnosti a pověřuje starostu k podpisu dodatku.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Moták, Vácha, Koubský, Horyna
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5) Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby: Polní cesta HPC 1 v k.ú. Nebovidy
Předsedající konstatoval, že s podklady byli zastupitelé seznámeni.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s uzavřením Smlouvy o udělení souhlasu k provedením stavby:
Polní cesta HPC 1 v k.ú. Nebovidy, která je realizovaná v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svojšice
u Kouřimi, uzavřená ve smyslu § 110 odst. 2 písm.a) zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: ČR-Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín a Obcí Nebovidy a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Moták, Vácha, Koubský, Horyna
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) Projednání výsledku kontroly finančního úřadu
Předsedající konstatoval, že s podklady k daňové kontrole – kontrolované akce-dotační tituly Rozhodnutí č.j. MK
37778/2014 OPP a č.j. MK 48679/2015 OPP byli zastupitelé seznámeni.
Předsedající přítomným oznámil, že proběhla kontrola dotací na obytnou budovu tvrze finančním úřadem
(Administrátorem celé dotace a výběrem dodavatelské firmy byla paní Lucie Doušová). Při kontrole bylo
zjištěno, že výběrové řízení nebylo provedeno v souladu se zákonem a udělil obci sankce ve výši 205 tis.Kč
(částečné navrácení dotace) a penále ve zhruba stejné výši. V případě přijetí dotace na další etapu opravy
v tomto roce, kde je spoluúčast cca 90 tis.Kč, byla by částka potřebná pro tento rok ve výši cca 500 tis.Kč a to si
v současné době obec nemůže dovolit investovat. Z tohoto důvodu navrhl předsedající plánované práce na další
opravy nebovidské tvrze, až do doby vyřešení závěrů kontroly, pozastavit a dotaci nepřijmout.
Protokol z kontroly je přílohou tohoto zápisu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje vrácení poskytnuté dotace - příspěvku na obnovu nemovité kulturní
památky – tvrz č.p. 31, rejstř. Č. ÚSKP 51045/2-4441, poskytnuté v rámci státní finanční podpory
v Havarijním programu v roce 2017 ve výši 350 000 Kč a odložení prací spojených s tímto příspěvkem a
pověřuje starostu k úkonům s tím spojených.
Výsledek hlasování: Pro(4): Kašpar, Vácha, Koubský, Horyna
Proti (0): 0 Zdrželi se (1): Moták
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7) Dodatek ke smlouvě s firmou Nykos a.s.
Předsedající konstatoval, že s podklady byli zastupitelé seznámeni.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě mezi Obcí Nebovidy(objednatel) a
firmou Nykos a.s.(poskytovatel) a pověřuje starostu k podpisu dodatku.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Vácha, Moták, Koubský, Horyna
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8) Rozpočtové opatření 7, 8, 9/2017
S podklady byli zastupitelé seznámeni.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy bere na vědomí rozpočtové opatření 7/2017 a 8/2017.(příloha zápisu).
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Moták, Vácha, Koubský, Horyna
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje rozpočtové opatření 9/2017.(příloha zápisu).
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Moták, Vácha, Koubský, Horyna
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

9) Diskuse
Předsedající otevřel diskusi
- Předsedající informoval, že kanalizace II. etapa v obci Nebovidy a částečně v obci Hluboký Důl je
stavebně dokončena a připojení jednotlivých domů bude muset být nejpozději do 05/2018
- Paní Konopiská-stížnost na vybetonování po kanalizační odbočce-rozježděno-předsedající slíbil , že
zjedná nápravu
- Paní Kanálošová-stížnost na dešťovou kanalizaci u domu- bude opraveno
- Pan Červinka-místní komunikace „Dolanská“ opět díry, vítá informaci, že se opraví a vyzývá aby se
opravená více hlídala
- Předsedající ještě informoval, že brzy bude spuštěna aplikace pro příjem informací z dění do mobilních
telefonů a informoval, že by rád s pomocí ostatních občanů realizoval výstavbu pece na chleba
- Paní Konopiská-poděkování obci a TJ Nebovidy za letní kulturní akci na hřišti pro občany, která se moc
líbila
- Paní Šancová-oznámila termín adventního koncertu 3.12.2017 od 15:00 hodin spojeného s rozsvícením
stromečku, dále požádala o ořezání tůje na hřbitově-odpovězeno, již je objednaná firma
- Předsedající dále informoval o pokácení stromů po realizaci kanalizace, kde byly poškozeny kořeny
- Pan Červinka-poděkování starostovi za pomoc při zajištění materiálu na opravu bývalé hasičárnypředsedající poděkoval a s výsledkem je spokojen
- Pan Moták-dotaz na novou aplikaci-odpovězeno předsedajícím
- Předsedající – informoval o průběhu prací na výstavbě vodovodu na Hlubokém Dole, hlavní řád bude
dokončen do konce roku 2017

10) Závěr
Přesedající ukončil zasedání v 17:57 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, 9/2017
4) Protokol z kontroly finančního úřadu
Zápis byl vyhotoven dne: 9.10.2017

Starosta:………………………, dne…………..,…..

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

