Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 30.5. 2011, od 17:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
přítomno: 8 členů
omluveno: 1 člen
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Nebovidy bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Ing. Jaromírem Kašparem
(dále jako „předsedající“). Předsedající schůze konstatoval, ţe 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 20.5.2011 do 30.5.2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, ţe přítomno
je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti všech členů zastupitelstva), takţe zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny ţádné námitky.

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Koláře a pana Koubského a zapisovatelem paní Panicovou .
K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy určuje ověřovateli zápisu pana Koláře a pana Koubského a zapisovatelem paní
Panicovou..
Výsledek hlasování: Pro (8): Kašpar, Doušová, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka, Petera, Kolář
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:
- Rozpočtové opatření 2011/3
- Mateřská škola
- Projektová dokumentace budova čp.75 v Nebovidech
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení navrženého programu
3) Dohoda o narovnání a smlouva o postoupení pohledávky
4) Rozpočtové opatření 2011/3
5) Mateřská školka
6) Projektová dokumentace budova čp.75 v Nebovidech
7) Diskuse
8) Závěr
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka, Kolář, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Dohoda o narovnání a smlouva o postoupení pohledávky
Předsedající seznámil přítomné s výsledkem jednání se společností SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s. a
nechal hlasovat o uzavření Dohody o narovnání a smlouvy o postoupení pohledávky mezi: společností SILNICE
ČÁSLAV-HOLDING,a.s. a Obcí Nebovidy a společností Sítě Grunta, a.s. v původně navrhovaném znění.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Dohody o narovnání a smlouvou o postoupení pohledávky
mezi: společností SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s. a Obcí Nebovidy a společností Sítě Grunta, a.s.,
v původním znění.

Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka, Kolář, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4) Rozpočtové opatření 2011/3
Předsedající seznámil přítomné s navrhovaným rozpočtovým opatřením 2011/3 a dal o něm hlasovat.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje rozpočtové opatření 2011/3.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka, Kolář, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5) Mateřská školka
Předsedající seznámil přítomné s novými informacemi týkající se vybudování mateřské školky v budově ZŠ
Červené Pečky. Po dlouhém projednávání zastupitelé navrhli vypracování projektové dokumentace, včetně
rozpočtu na tuto investici v částce 55.000 Kč.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje vypracování projektové dokumentace, včetně rozpočtu, investičního
záměru vybudování mateřské školy v prostorách ZŠ Červené Pečky za cenu 55.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka, Kolář, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6) Projektová dokumentace budova čp.75 v Nebovidech
Předsedající navrhl projednat nabídku od pana Nobilise, na vypracování projektové dokumentace budovy čp. 75
v Nebovidech.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje zadat panu Nobilisovi vypracování projektové dokumentace budovy
čp. 75 v Nebovidech.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka, Kolář, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

-

7) Diskuse
Předsedající zahájil diskusi,
paní místostarostka přednesla stíţnosti od občanů na špatnou údrţbu hřbitova v Nebovidech – náprava
bude zjednána do konce týdne
Paní místostarostka přednesla stíţnost pana S. z Hlubokého Dolu na nově přestěhované kontejnery –
obtěţuje ho zápach – návrh – přemístit před hasičskou zbrojnici
8) 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
Zápis byl vyhotoven dne: 31.5.2011
Zapisovatel:………………………… dne……………….
Starosta:………………………,
Ověřovatele: .............................................. dne ..................

............................................ dne ....................

