Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
Zahájení zasedání zastupitelstva
přítomno: 7 členů
omluveno: 0 člen
Zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy bylo zahájeno v 18:00 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 6.5.2015 do 14.5.2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi 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 Koubského a pana Horynu a zapisovatelem paní Panicovou .
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy určuje ověřovateli zápisu pana Koubského a pana Horynu a zapisovatelem paní
Panicovou.
Výsledek hlasování: Pro (7): Kašpar, Horyna, Vácha, Čermák, Koubský, Moták, Doušová
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:
- Dodavatel na PD-nová zástavba Nebovidy
Doplňuje se:
- Navýšení hl. jističe budova OÚ
- Dodatek č. 2/2015 Nykos
- Směna pozemků
- Sklo na zastávce
- Odsouhlasení předávacího protokolu provedené prezentace projektu PRV
- Žádost o klubovnu
- Odměna místostarosta
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení navrženého programu
3) Uzavření veřejnoprávní smlouvy se Spolkem Nebovidská tvrz
4) Uzavření kupní smlouvy
5) Navýšení hl.jističe budova OÚ
6) Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání
7) Podání žádosti o neinvestiční příspěvek od městyse Červené Pečky a obce Polepy
8) Oprava střechy tvrze-havárie
9) Dodatek MAS Podlipansko
10) Dodatek č. 2/2015 Nykos
11) Směna pozemků
12) Sklo na zastávce
13) Odsouhlasení předávacího protokolu provedené prezentace projektu PRV

14) Žádost o klubovnu
15) Odměna místostarosta
16) Rozpočtové opatření 3, 4/2015
17) Diskuse
18) Závěr
Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Horyna, Vácha, Čermák, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Uzavření veřejnoprávní smlouvy se Spolkem Nebovidská tvrz
Předsedající konstatoval, že zastupitelé byli seznámeni se zněním schvalované smlouvy, měli možnost jí
připomínkovat. Smlouva se uzavírá z důvodu spoluúčasti obce na dotaci TPCA ve výši 20 000Kč. Spoluúčast
byla odsouhlasena již při podávání žádosti.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Paní Doušová, zda jejich připomínky byly zapracovány-ano byly, poté kontrola právníkem.
Pan Moták, zda kontrolní orgán bude kontrolní komise-odpovězeno.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy se spolkem Nebovidská tvrz a
pověřuje starostu obce k jejímu podepsání.
Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Horyna, Vácha, Čermák, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4) Uzavření kupní smlouvy
ZO projednalo uzavření kupní smlouvy o prodeji motorové sekačky – traktůrku panu Zelenkovi. Sekačka je
nepojízdná a prodává se na náhradní díly. Cena je 2000,-Kč. Se smlouvou byli zastupitelé předem seznámeni.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s panem Václavem Zelenkou a pověřuje
starostu obce k jejímu podepsání.
Výsledek hlasování: Pro(7):Kašpar, Horyna, Vácha, Čermák, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5) Navýšení hl.jističe budova OÚ
Předsedající předal slovo paní Doušové, která přednesla a zdůvodnila žádost spolku Nebovidská tvrz o navýšení
hlavního jističe z původních 25 A na 32 A. Celkový rozpočet je 3 500 Kč poplatek ČEZ , 3 185 Kč revize a
práce s tím spojené a navýšení měsíční sazby za elektřinu o 86 Kč. Paní Doušová navrhuje, aby obec, jako
žadatel uhradila celé náklady za navýšení hlavního jističe a měsíční sazby za elektřinu nebo spolek NT uhradí
náklady za navýšení hlavního jističe ve výši 6 685Kč a obec by hradila měsíční navýšení sazby za elektřinu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Paní Doušová žádá nejprve hlasovat o první variante:
Žádám jménem spolku NT zastupitelé o navýšení jističe z 25A na 32A a o pokrytí nákladů spojených s tímto
navýšením , které nám byly vyčísleny ČEZ a firmou elektro na 6 685 Kč, s tím, že náklady by hradila obec a pro
obec to pak znamená měsíční navýšení sazby za elektřinu.
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením hlavního jističe a veškeré náklady uhradí obec.
Výsledek hlasování: Pro(3): Čermák, Moták, Doušová
Proti (4): Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 nebylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením hlavního jističe, náklady na výměnu a zaplacení navýšení A uhradí
spolek a měsíční náklady za elektřinu bude hradit obec.
Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Horyna, Vácha, Koubský, Čermák, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

6) Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP k umístění uchazečů o
zaměstnání
Předsedající uvedl, že na minulém zasedání bylo odsouhlaseno podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci VPP na 3 uchazeče , kteří již pracují. Navrhuje využit nabídky a podat žádost ještě o 2
uchazeče.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
VPP k umístění 2 uchazečů o zaměstnání a pověřuje starostu k úkonům s tím spojeným.
Výsledek hlasování: Pro(7):, Kašpar, Horyna, Vácha, Čermák, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

7) Podání žádosti o neinvestiční příspěvek od městyse Červené Pečky a obce Polepy
Předsedající uvedl, že Červené Pečky a Polepy nám, jako správci hřbitova každý rok přispívají na provoz
nebovidkého hřbitova. Červené Pečky připívají ve částkou 15 tis.Kč a Polepy částkou 5tis.Kč. Dále předsedající
konstatoval, že smluvně je příspěvek ošetřen pouze s obcí Polepy. Navrhuje, aby bylo vše právně v pořádku,
uzavřít smlouvu s Červenými Pečkami.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o neinvestiční příspěvek na provoz hřbitova od městyse
Červené Pečky a s následným uzavřením smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu podepsání.
Výsledek hlasování: Pro(7):, Kašpar, Horyna, Vácha, Čermák, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

8) Oprava střechy tvrze-havárie
Předsedající informoval, že návrh tohoto bodu k jednání byl doručen paní Doušovou a že žádné bližší informace
k tomuto bodu nebyly podány a předal slovo paní Doušové. Paní Doušová uvedla, že tento bod je pouze
informativní a zhodnotila stav trvze po havarii. Předsedající uvedl, že zajištění po havarii bylo provedeno ještě
ten den a zbylé zajistila firma V.P.Procházka a.s. z prostředků obce. Paní Doušová informovala o existenci
vyjádření statika k danému problému. Dále informovala o stavech jednotlivých podaných žádostech o dotace a
činnosti spolku v roce 2015. Zároveň paní Doušová žádá obec, aby do akce tj. do 13.6.2015 zajistila uvolněné
tašky na střeše.

9) Dodatek MAS Podlipansko
Předsedající konstatoval, že zastupitelé byli s dodatkem č. 2, Rámcové partnerské smlouvy ze dne 19.9.2007
seznámeni a žádný komentář či připomínka k němu nebyl podán.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatku č. 2, Rámcové partnerské smlouvy ze dne 19.9.2007 a
pověřuje starostu obce k jeho podepsání.
Výsledek hlasování: Pro(7):, Kašpar, Horyna, Vácha, Čermák, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

10) Dodatek č. 2/2015 Nykos
Předsedající informoval, že tento dodatek řeší umístění dvou kusů zvonů na kovový odpad. Jeden je na Hl. Důl
a jeden do Nebovid. Pronájem je 1810 Kč ročně za jeden. Cena svozu ještě nebyla stanovena. Předpoklad svozu
1-2 za rok.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatku č. 2/2015 s firmou Nykos a.s. a pověřuje starostu obce
k jeho podepsání.
Výsledek hlasování: Pro(7):, Kašpar, Horyna, Vácha, Čermák, Koubský, Moták, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

11) Směna pozemků
Předsedající přednesl návrh na směnu pozemků, který se řešil již minulé zasedání.
Předsedající navrhuje místní šetření po ukončení zasedání a přesouvá tento bod na příští zasedání.

12) Sklo na zastávce
Předsedající připomněl, že spolek Nebovidská tvrz, si při realizaci akce nebovidské návsi objednalo sklo na
autobusovou zastávku v Nebovidech, na které jim již nezbyly finanční prostředky. Dále předsedající uvedl, že u
sklenářské firmy paní Křiženecké, kterou spolku doporučil, zároveň vyjednal slevu a posléze v rámci dobrých
vztahů, dlužnou částku 5 390 Kč uhradil ze svého. Dále uvedl, že dle slov Lucky Doušové, spolek Nebovidská
tvrz nemá v rozpočtu dostatek financí na úhradu, proto navrhuje zaplacení skla s erbem obce na zastávce, obcí z
rozpočtu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Paní Doušová se domnívala, že bude sklo zdarma-sponzorsky, proto s ním v rozpočtu nepočítala a vyúčtování
návsi podáno 31.10.2014, požadavek na proplacení až po novém roce.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s úhradou skla na autobusové zastávce ve výši 5 390 Kč z obecního rozpočtu.
Výsledek hlasování: Pro(6):, Kašpar, Horyna, Vácha, Čermák, Koubský, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (1): Moták
Usnesení č. 11 bylo schváleno

13) Odsouhlasení předávacího protokolu provedené prezentace projektu PRV
Předsedající informoval, že v minulosti zastupitelé odsouhlasili převzetí projektu protierozní opatření v lokalitě u
Studánky. Dále informoval, že v předávacím protokolu tohoto projektu nebyl povinný billboard, který je řešen
tímto předávacím protokolem a tím obec přebírá instalovaný billboard do svého majetku zdarma. Faktury byly
uhrazeny z prostředků Státního pozemkového úřadu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zněním předávacího protokolu Státního pozemkového úřadu a pověřuje starostu obce k jeho
podepsání.
Výsledek hlasování: Pro(7):, Kašpar, Horyna, Vácha, Čermák, Koubský, Doušová, Moták
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno

14) Žádost o klubovnu
Předsedající informoval, že na úřad byla podána žádost od náctiletých o využívání místnost i(bývalé Mateřské
centrum) v přízemí budovy OÚ, jako klubovnu a na oplátku nabízejí pomoc při úklidu nebo akcích obce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uvolněním místnosti na klubovnu náctiletých, v zastoupení Markétou Horynovou, Michaelou
Andrdlovou a Natalií Beránkovou.
Výsledek hlasování: Pro(7):, Kašpar, Horyna, Vácha, Čermák, Koubský, Doušová, Moták
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno

15) Odměna místostarosta
Předsedající přednesl žádost pana místostarosty pana Koubského, který při jmenování do funkce požádal o
dočasné nevyplácení odměny. Nyní žádá, aby mu od 1.8.2015 byla měsíční odměna za výkon funkce
neuvolněného místostarosty ve výši 8 000 Kč, schválené 18.12.2014 vyplácena.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s tím, aby od 1.8.2015 byla panu Antonínu Koubskému vyplácena odměna za výkon funkce
neuvolněné místostarosty, ve výši 8 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro(6):, Kašpar, Horyna, Vácha, Čermák, Koubský, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (1): Moták
Usnesení č. 14 bylo schváleno

16) Rozpočtové opatření 3, 4/2015
Předsedající nechal hlasovat o rozpočtovém opatření 3, 4/2015.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření 3, 4/2015(příloha zápisu).
Výsledek hlasování: Pro(7):, Kašpar, Horyna, Vácha, Čermák, Koubský, Doušová, Moták
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno

17) Diskuse
Předsedající otevřel diskusi
Paní Doušová:
- navrhuje umístit stojany na kola před hřbitov-předsedající zajistí
- uložené pneumatiky v areálu tvrze-předsedající upřesnil, že jsou to pneumatily, které byly volně odložené a
jsou připraveny na 6.6.2015 do nebezpečného odpadu a nabídl, zda spolek má nějaký nebezpečný a
velkoobjemový odpad, může zde uložit
- nepřehledné vyjíždění z parkoviště u hospody-navrhuje umístění zrcadla-prověří se
-informace o získání dotace z TPCA – v současnosti hotová dlažba v pergole, v letních měsících bude
realizováno osvětlení a osazeny prvky
- pozvánka na 13.6.2015 na kulturní akci spolku Středověk na tvrzi
Paní Kanálošová:
-upozornění na špatný stav budov-fara, kaple na hřbitově-předsedající opětovně upozorní majitele a požádá o
zjednání nápravy
Pan Moták:
-upozornil na skládku aut v areálu u fary, navrhuje kontaktovat příslušné orgány-předsedající zajistí
Paní Doušová:
-požádala o odplevelení dopadových ploch na dětském hřišti na Hlubokém Dole-předsedající již zajistil
Paní Stopková:
-proč není posekaná stráň – předsedající odpověděl, že se obec seká postupně
Pan Moták:
-navrhuje vypracovat pro zaměstnance harmonogram sečení a kontrolu plnění občany-bez komentáře
-dotaz na stav dotací na kanalizaci-předsedající odpověděl, že výsledek není ještě znám

18) Závěr
Přesedající se rozloučil a ukončil zasedání v 19:12 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněna informace o konáni zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 3, 4/2015
Zápis byl vyhotoven dne: 19.5.2015

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

