Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 26.9.2018, od 16:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
Zahájení zasedání zastupitelstva
přítomno: 4 členi
omluveno: 1 člen
Zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy bylo zahájeno v 16:00 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 19.9.2018 do 26.9.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že jsou
přítomni 4 členi zastupitelstva (z celkového počtu všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích), omluven je pan Horyna.
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 Váchu 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 Váchu a zapisovatelem paní
Panicovou.
Výsledek hlasování: Pro (3): Kašpar, Vácha, Koubský
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 nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
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) Plnění koncesní smlouvy (Evidence výkonových ukazatelů, Plán údržby vodohospodářského majetku)
4) Dodatek č.1 Smlouvy o provozu vodovodů pro veřejnou potřebu
5) Rozpočtové opatření 5/2018
6) Diskuse
7) Závěr
Výsledek hlasování: Pro(4): Kašpar, Vácha, Moták, Koubský
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Plnění koncesní smlouvy(Evidence výkonových ukazatelů, Plán údržby
vodohospodářského majetku)
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 Evidencí a vyhodnocením výkonových parametrů pro Obec Nebovidy,
předložených společností Vodos s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu.

Výsledek hlasování: Pro(3): Kašpar, Vácha, Koubský
Proti (0): 0 Zdrželi se (1): Moták
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s Plánem údržby vodohospodářského majetku pro rok 2019, předložený společností
Vodos s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu.

Výsledek hlasování: Pro(3): Kašpar, Vácha, Koubský
Proti (0): 0 Zdrželi se (1): Moták
Usnesení č. 4 bylo schváleno

4) Dodatek č. 1 Smlouvy o provozu vodovodů pro veřejnou potřebu
Předsedající konstatoval, že s podklady byli zastupitelé seznámeni a dodatek byl po dobu 15 dnů před
projednáváním zveřejněn na úřední desce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o provozu vodovodů pro veřejnou potřebu
ve městě Kolín, jeho okolí a přilehlých obcí ze dne 6.10.2014 uzavřené mezi Vodohospodářským sdružením
Kolín, Havelcova 70, 280 02 Kolín, IČ 61882976 a provozovatelem VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín,
IČ 47538457, jenž je nedílnou součástí tohoto návrhu. Dodatek č. 1 upravuje skutečnou výši spotřeby
elektrické energie na úpravu vody Nová Vodárna a zohledňuje převedení povinnosti platby náhrad za
prokázané omezení užívání pozemku a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů, dle § 30 odst. 11 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) z „Vlastníka“ jako oprávněného podle
veřejnoprávního povolení k odběru vody na „Provozovatele“.
Výsledek hlasování: Pro(3): Kašpar, Vácha, Koubský,
Proti (0): 0 Zdrželi se (1): Moták
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5) Rozpočtové opatření 5/2018
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 bere na vědomí Změnu rozpisu rozpočtu č. 3/2018.(příloha zápisu).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje rozpočtové opatření 5/2018.(příloha zápisu).
Výsledek hlasování: Pro(4): Kašpar, Vácha, Koubský, Moták
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6) Diskuse
Předsedající otevřel diskusi
- Pan Moták – otázka vrácení dotace tvrz– odpovězeno a poskytnuta kopie rozhodnutí
- Otázka, zda pan starosta zajistil statika na tvrz, pan Moták každého statika varuje, že obec má nesolidní
jednání-odpovězeno, předsedající požadoval pana Motáka, aby byl konkrétní, vysvětlil a uvedl příklad,
kdy se takto obce chovala-pan Moták nedokázal odpovědět
- Otázka na stavební pozemky obce-odpovězeno
- Otázka na pozemky obce využívané k parkování-odpovězeno

7)

Závěr

Přesedající ukončil zasedání v 17:00 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněna informace o konání zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 5/2018, Změna rozpisu rozpočtu 3/2018
Zápis byl vyhotoven dne: 2.10.2018

Starosta:………………………, dne…………..,…..
Ověřovatele: .............................................. dne ..................
............................................ dne ....................

