Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání bodu 5) 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, 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 22.4.2011 do 2.5.2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Koláře a pana Kobolku a zapisovatelem paní Panicovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy určuje ověřovateli zápisu pana Koláře a pana Kobolku a zapisovatelem paní
Panicovou..
Výsledek hlasování: Pro (7): Kašpar, Doušová, Kolář, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka
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.
Zastupitelstvu obce byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů:
- Smlouva o postoupení pohledávky-Silnice Čáslav
- Partnerská smlouva mezi obcí Nebovidy a Městysem Červené Pečky
- Smlouva o zřízení věcného břemene (RWE)
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
Zastupitelstvu obce byly předloženy návrhy na vyřazení následujících bodů:
- Závěrečný účet za rok 2010
- Zpráva o přezkoumávání hospodaření 2010
- Veřejné osvětlení – výměna svítidel
- Územní plán
- Kupní smlouva – parkoviště hřbitov
Před hlasováním dal předsedající možnost 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) Sítě Grunta, a.s. – rozdělení akcií, prodej a převod akcií
4) Smlouva o postoupení pohledávky – Silnice Čáslav
5) STACHEMA Kolín – výroba suchých sanačních směsí
6) Podání žádosti o grant TPCA
7) Ozelenění části obce Nebovidy a Hluboký Důl
8) Změna dodavatele el. Energie a plynu (Bohemia Energy)
9) Mandátní smlouva – JUDr. Lebedová
10) Vodos, s.r.o. – uzavření koncesní smlouvy(zprovoznění ČOV)
11) Partnerská smlouva mezi obcí Nebovidy a Městysem Červené Pečky
12) Zřízení mateřské školky v obci Nebovidy
13) Rozpočtové opatření 2/2011
14) Smlouva o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce)
15) Smlouva o zřízení věcného břemene (RWE)
16) Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 – Požární řád obce Nebovidy
17) Diskuse
18) Závěr

Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Doušová, Kolář, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Sítě Grunta, a.s. – rozdělení akcií, prodej a převod akcií
Předsedající nechal hlasovat o žádosti o rozdělení hromadné listiny společnosti Sítě Gruntna a.s., nahrazující 20
kusů akcií na majitele společnosti Sítě Grunta a.s. v celkové hodnotě 2 000 000Kč(hodnota jedné akcie
100 000Kč), za 20 kusů akcií na majitele(hodnota jedné akcie 100 000Kč). Dále předsedající navrhuje uzavření
smlouvy o převodu 55% akcií společnosti Sítě Grunta a.s. mezi Obcí Nebovidy a Tomášem Zachem, BBA, za
cenu 1 100 000Kč, společně s uzavřením smlouvy o advokátní úschově, na základě níž bude provedena platba
převodní ceny za akcie. Dále předsedající navrhuje uzavření dohody o narovnání, kterou budou vypořádána
veškerá sporná práva z převodu akcií společnosti Sítě Grunta a.s. od společnosti Atu Emporio na Obec Nebovidy
ze dne 10.1.2010.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje rozdělení hromadné listiny společnosti Sítě Grunta, a.s. v celkové
jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč, nahrazující 20 kusů akcií na majitele na 20 kusů akcií na majitele v celkové
hodnotě 100 000Kč za jednu akcii. Uzavření písemné smlouvy o převodu 55% akcií mezi Obcí Nebovidy a
Tomášem Zachem, BBA za cenu 1 100 000 Kč. Uzavření smlouvy mezi Obcí Nebovidy a Tomášem Zachem,
BBA o advokátní úschově, na základě níž bude provedena platba převodní ceny za akcie. Uzavření dohody o
narovnání mezi Obcí Nebovidy a společností Atu Emporio o převodu 45% akcií.
Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Doušová, Kolář, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4) Smlouva o postoupení pohledávky-Silnice Čáslav
Předsedající navrhl uzavření smlouvy o postoupení pohledávky z Obce Nebovidy(Sítě Grunta, a.s.) na SILNICE
ČÁSLAV - HOLDING, a.s.. Dále předsedající navrhuje uzavření Dohody o narovnání mezi společností Silnice
Čáslav-Holding, a.s. a společností Sítě Grunta, a.s. a po uzavření vyzvat Tomáše Zacha, BBA, předsedu
představenstva společnosti Sítě Grunta, a.s. aby vyloučil ČOV Obce Grunta z exekuce a poté jednat o dalším
exekuovaném majetku.
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 postoupení pohledávky z Obce Nebovidy(Sítě
Grunta, a.s.) na společnost Silnice Čáslav – Holding, a.s.. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce aby učinil
kroky s cílem uzavření Dohody o narovnání, mezi společností Silnice Čáslav-Holding, a.s. a společností Sítě
Grunta, a.s., na základě které vůči sobě nebudou mít žádné pohledávky ani závazky a to nejpozději do
10.5.2011. Obec Nebovidy vyzívá předsedu představenstva Tomáše Zacha, BBA aby po podpisu této dohody
okamžitě vyloučil ČOV obce Grunta z exekuce. O ostatním exekvovaném majetku se bude jednat.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Kolář, Koubský, Sýkora, Kobolka
Proti (1): Semenec Zdrželi se (1): Doušová
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5) STACHEMA Kolín – výroba suchých sanačních materiálů
Předsedající představil pana Ing.Pavla Holečka, aby přítomné seznámil se svými poznatky při prostudování
dokumentace k záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA
KOLÍN s.r.o.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Při hlasování již byl přítomen zastupitel pan Čermák.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy nesouhlasí s výstavbou výroby suchých sanačních materiálů-lokalita Červené
Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.“, důvody nesouhlasu jsou přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Čermák, Kolář, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) Podání žádosti o grant TPCA
Předsedající vyzval místostarostku, aby seznámila přítomné s možností podání žádosti o grant, z již sedmého
ročníku grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko, které bylo vyhlášeno 23. března 2011.
Jeho prostřednictvím rozdělí opět 4 miliony korun na projekty rozvíjející region v okruhu do 30 km od TPCA.
Během předchozích šesti ročníků podpořila projekty za celkem 24 miliony korun. Stejně jako loni budou
podpořeny oblasti životní prostředí, bezpečná doprava a vzájemné soužití. O grant mohou žádat občanská
sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, obce, města a jejich příspěvkové organizace,
školy a školská zařízení, církve a charitativní organizace, sdružení a spolky obcí. Výše příspěvku se může
pohybovat v rozmezí 50 000 – 750 000 korun a to až do 100% celkových nákladů projektu. Obec Nebovidy by
podala žádost na vybudování chodníku u železniční zastávky na Hlubokém Dole, dle projektu je to investice ve
výši 550 000 Kč, kde v případě úspěšnosti by byla 10% spoluúčast obce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje podání žádosti o grant TPCA Partnerství pro Kolínsko. Výsledek
hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Čermák, Kolář, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7) Ozelenění části obce Nebovidy a Hluboký Důl
Předsedající vyzval paní místostarostku, aby seznámila zastupitele s návrhem na ozelenění části Hlubokého Dolu
a Nebovid. Po místním šetření paní místostarostky, bylo občany Hlubokého Dolu odmítnuta navrhovaná varianta
ozelenění. Místostarostka seznámila přítomné s variantou ozelenění v Nebovidech, i tato varianta byla občany
Nebovid odmítnuta.
Návrh usnesení:
Nebylo navrženo žádné usnesení
8) Změna dodavatele el. energie a plynu(Bohemia Energy)
Předsedající navrhl v rámci úspor financí Obce Nebovidy o změnu dodavatele elektrické energie a plynu. Novým
dodavatelem by byla společnost Bohemia Energy Entity s.r.o.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření smlouvy se společností Bohemia Energy Entity s.r.o., jako
dodavatelem elektrické energie a plynu.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Čermák, Kolář, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
9) Mandátní smlouva – JUDr. Lebedová
Předsedající navrhl uzavření mandátní smlouvy o poskytnutí právní pomoci mezi Obcí Nebovidy a JUDr.
Ladislavou Lebedovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Mandátní smlouvy o poskytování právní pomoci mezi Obcí
Nebovidy a JUDr. Ladislavou Lebedovou.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Čermák, Kolář, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
10) VODOS, s.r.o. – uzavření koncesní smlouvy(zprovoznění ČOV)
Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že do výběrové řízení na provozování ČOV se přihlásila pouze
jedna firma a to VODOS, s.r.o.. Navrhuje proto, aby bylo vyhlášeno nové výběrové řízení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení na provozování ČOV.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Čermák, Kolář, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

11) Partnerská smlouva mezi Obcí Nebovidy a Městysem Červené Pečky
Předsedající seznámil se zněním Partnerské smlouvy, která je přílohou žádosti k Výzvě č. 1/2011, Fiche, MAS
Podlipansko. Předmětem této smlouvy je partnerská spolupráce při realizaci projektu „Bezbariérový přístup Úřadu
Městyse Červené Pečky“.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Partnerské smlouvy mezi Obcí Nebovidy a Městysem Červené
Pečky.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Čermák, Kolář, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

12) Zřízení mateřské školky v obci Nebovidy
Paní místostarostka seznámila přítomné s náklady na případné vybudování a provoz mateřské školky v budově OÚ
Nebovidy. Předsedající seznámil přítomné s dalšími možnostmi řešení tohoto problému. Navrhuje z důvodu
počáteční rozpracovatelnosti jedné z možností, přesunout tento bod na další zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Žádné usnesení nebylo navrženo

13) Rozpočtové opatření 2011/2
Předsedající předložil ke schválení rozpočtové opatření 2011/2(příloha tohoto zápisu).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje rozpočtové opatření 2011/2.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Sýkora, Kobolka, Semenec, Kolář, Koubský, Čermák
Proti(0): Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

14) Smlouva o zřízení věcného břemene(ČEZ Distribuce)
Předsedající předložil ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IE-12-6000884/E/46, mezi
smluvními stranami : Obec Nebovidy jako strana povinná a ČEZ Distribuce, a.s., jako strana oprávněná.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.606, 608, 626, 919 k.ú. Nebovidy za
jednorázovou úhradu 8 000 Kč.
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 číslo IE-12-6000884/E/46.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Čermák, Kolář, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
15) Smlouva o zřízení věcného břemene(RWE)
Předsedající předložil ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami : Obec
Nebovidy jako povinná a RWE GasNet, s.r.o. jako oprávněný. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na
pozemcích p.č. 509/8, 509/3, 323/2, 817 k.ú. Nebovidy za jednorázovou úhradu 6 000 Kč.
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.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Sýkora, Kobolka, Semenec, Kolář, Koubský, Čermák
Proti(0): Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

16) Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
Předsedající vyzval zastupitele pana Koubského, aby seznámil přítomné se zněním Obecně závazné vyhlášky obce
Nebovidy č. 2/2011, Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Čermák, Kolář, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
17) Diskuse
Bez příspěvku
18) Závěr
Přesedající ukončil zasedání v 20:05 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření 2/2011
3) Zveřejněna informace o konáni zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) Obecně závazná vyhláška 2/2011
Zápis byl vyhotoven dne: 3.5.2011
Zapisovatel:………………………… dne……………….
Starosta:………………………,
Ověřovatele: .............................................. dne ..................

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

