Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
Zahájení zasedání zastupitelstva
přítomno: 7 členů
omluveno: 2 členi(Semenec, Kolář)
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 20.5.2014 do 27.5.2014. 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 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 paní Doušovou a pana Sýkoru 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 paní Doušovou a pana Sýkoru a zapisovatelem paní
Panicovou..
Výsledek hlasování: Pro (7): Kašpar, Doušová, Čermák, Sýkora, Kobolka, Petera, Koubský
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:
- 0
Doplňuje se:
- Smlouva s firmou ATODA s.r.o.
- Oprava střechy obytné budovy tvrze
- Bezdlužnost+ uzavření dodatku s ÚP
- Veřejné osvětlení - náves
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) Vydání územního plánu Nebovidy
4) Stanovení počtu členů ZO na volební období 2014-2018
5) Uzavření smlouvy EKO KOM
6) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
7) Sítě Grunta a.s.
8) Finanční příspěvky+smlouvy
9) Oprava místní komunikace – Dolany
10) Smlouva s firmou ATODA s.r.o.
11) Oprava střechy obytné budovy tvrze
12) Bezdlužnost+uzavření dodatku s ÚP
13) Veřejné osvětlení - náves
14) Rozpočtové opatření 4/2014+5/2014
15) Diskuse
16) Závěr

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

3) Vydání územního plánu Nebovidy
Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy vydává podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, územní plán Nebovidy po ověření, že není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s vydanými ZÚR Středočeského kraje ani se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Sýkora, Koubský, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4) Stanovení počtu členů ZO na volební období 2014-2018
ZO projednalo počet členů zastupitelstva obce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy stanovuje, dle § 67 zákona o obcích 7 členů zastupitelstva obce na volební
období 2014-2018.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Kobolka, Čermák, Sýkora, Koubský, Petera
Proti (1): Doušová Zdrželi se (0):
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5) Uzavření smlouvy EKO-KOM
ZO projednalo uzavření Smlouvy č. OS201420005034, Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů , Evidenční číslo: 60/0862, mezi smluvními stranami: EKO-KOM, a.s. na straně jedné a Obec Nebovidy
na straně druhé a uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
č. OS201420005034.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Smlouvy č. OS201420005034, Smlouvy o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů , Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů č. OS201420005034, mezi smluvními stranami: EKO-KOM, a.s. a Obec Nebovidy a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy a dodatku.
Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Sýkora, Petera, Koubský
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 nebylo schváleno

6) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
ZO projednalo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-6017331/1 Hluboký Důl, kNN pro parc.č. 412/18 mezi Obcí Nebovidy-budoucí povinná
a ČEZ Distribuce, a.s.-budoucí oprávněná.
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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6017331/1 Hluboký Důl, kNN pro parc.č.
412/18, mezi Obcí Nebovidy-budoucí povinná a ČEZ Distribuce, a.s.-budoucí oprávněná a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy..
Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Doušová, Koubský, Kobolka, Čermák, Sýkora, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 6 bylo schváleno

7) Sítě Grunta, a.s.
Předsedající seznámil ZO s výsledkem jednání s JUDr. Lebedovou ve věcí určení majitele akcií. Zápis na
obchodním rejstříku společnosti Síte Grunta a.s., kde Obec Nebovidy i nadále není vedena jako 100% akcionář.
Tento zápis je podložen Rozhodnutím jediného akcionáře – společnost ATU EMPORIO LIMITED, ze dne
9.7.2013.
Návrh zastupitelů je dle OR nebýt 100% akcionář a akcie ve výši 2 000 000 Kč vyřadit z finančního majetku
obce z účet u 062 částku ve výši 2 000 000 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy rozhodlo, že Obec Nebovidy není vlastník žádných akcií společnosti Sítě Grunta
a.s. a schvaluje vyřadit z účetnictví obce z účtu 062-majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem částku
2 000 000 Kč, zápisem: 4010901/062 v částce 2 000 000 Kč. Zápis bude proveden k 27.5.2014.
Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Petera, Koubský, Sýkora
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8) Finanční příspěvky+smlouvy
ZO projednalo poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce Nebovidy v rámci přímé podpory
kulturních aktivit a uzavření smluv s jednotlivými žadateli.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce v rámci
přímé podpory kulturních aktivit(rozpis přílohou) a pověřuje starostu k podpisu jednotlivých smluv.
Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Sýkora, Koubský, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

9) Oprava místní komunikace-směr Dolany
Předsedající seznámil zastupitelé s výsledkem poptávky na opravu místní komunikace v k.ú. Nebovidy. Nejnižší cenová
nabídka od firmy Silnice Čáslav-Holding, a.s., cena celkem 21 175 Kč.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje, na základě nabídky firmy Silnice Čáslav-Holding, a.s., opravu místní
komunikace – směr Dolany, v k.ú. Nebovidy a pověřuje starostu k zajištění tohoto záměru.
Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Sýkora, Koubský
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
10) Smlouva ATODA a.s.
Předsedající přítomné seznámil s nabídkou od firmy ATODA a.s. na uzavření smluvního vztahu na dobu 2 let s příslibem
levnější energie. Další možností jak ušetřit by byla možnost zapojení obce do e-aukce.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy neschvaluje uzavření smlouvy s firmou ATODA a.s. a pověřuje starostu
k zajištění informací o podmínkách zapojení obce do e-aukce.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Petera, Kobolka, Čermák, Sýkora, Koubský
Proti (0): 0 Zdrželi se (1): Doušová
Usnesení č. 10 bylo schváleno

11) Oprava střechy obytné budovy tvrze
Předsedající předal slovo panu Čermákovi. Ten vznesl dotaz na předsedajícího, kdy budou zajištěny plechy na obytné budově
tvrze. Paní Doušová se připojila se stížností, ze strany sousedící firmy SOPO, s.r.o.. Předsedající informoval, že vše projednal
s firmou V.P.Procházka, proběhlo místní šetření, ale z důvodu vytíženosti potřebné mechanizace se nedá přesně určit termín
realizace. V rámci bezpečnosti navrhuje případně oslovit ještě jinou firmu.

12) Bezdlužnost+uzavření dodatku s ÚP
Předsedající informoval, že 26.5.2014 bylo doručeno Obci Nebovidy rozhodnutí o prominutí daně. Žádostem o posečkání a o
prominutí daně bylo Generálním finančním ředitelstvím rozhodnuto takto:
Žádosti se vyhovuje částečně a promíjí se
1. částka 208 985 Kč z celkového odvodu ve výši 211 096 Kč
2. penále ve výši 165 289 Kč
Na základě nově vzniklých skutečností a na základě potvrzené bezdlužnosti, bude uzavřen s příslušným úřadem práce
dodatek č. 1 k Dohodě č. KOA-V-52/2014 a k Dohodě č. KOA-VN-44/2014, kde předmětem dodatku bude změna v Článku
II. Podmínky poskytnutí příspěvku, odst. 1.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KOA-V-52/2014 a Dodatku č. 1 k Dohodě o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. KOA-VN-44/2014 č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015 a pověřuje starostu podpisem obou dodatků.
Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Petera, Kobolka, Čermák, Sýkora, Koubský, Doušová
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

13) Veřejné osvětlení - náves
Předsedající předal slovo paní Doušové, která požádala zastupitele za Občanské sdružení Nebovidská tvrz o příspěvek ve
výši cca 20 000 Kč na akci přesun 2 světel VO z důvodu realizace projektu „Vraťme náves Nebovidům“.
Paní Doušová dala hlasovat o výši příspěvku 20 000 Kč

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje úhradu nákladů spojených s přeložením 2 kusů světel veřejného
osvětlení ve výši 20 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro(3):, Doušová, Kobolka, Čermák
Proti (3): Kašpar, Petera, Koubský Zdrželi se (1): Sýkora
Usnesení č. 12 nebylo schváleno
Předsedající dal hlasovat o úhradě 50% nákladů, maximálně však 10 000 Kč

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje úhradu 50 % nákladů spojených s přeložením 2 kusů světel veřejného
osvětlení, maximálně však ve výši 10 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro(6):, Doušová, Kobolka, Kašpar, Petera, Koubský, Sýkora
Proti (1): Čermák Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
14) Rozpočtové opatření 4/2014 a 5/2014
ZO projednalo rozpočtové opatření 4/2014, které bylo v pravomoci starosty, kde se nezměnil závazný ukazatel(§) a
rozpočtové opatření 5/2014.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje rozpočtové opatření 4/2014 a 5/2014(příloha).
Výsledek hlasování: Pro(7):, Doušová, Kobolka, Kašpar, Petera, Koubský, Sýkora, Čermák
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno

15) Diskuse
Předsedající otevřel diskusi
- Paní Kanálošová-jak fungují-nefungují zastupitelé, rozbitý kryt u světla
- Paní Konopiská-ZO se neúčastní žádných akcí, upozornění na nevhodné chování pana Frengla
- Paní Stříbrská-proč obec nepřispívá na náves a proč se neangažuje
- Paní Motáková-špatná spolupráce občanů a špatnosti minulých ZO,
- Paní Doušová-informace o nakládání se zbytky z návsi-prodáno minimum-pan Tyll-kompenzace za
přístřešek na kontejnery-práce o víkendu-vyměření základů-navezené kamení-příprava na zdění, bude
vyhlášená první veřejná brigáda
- Předsedající-trámy budou použity na hasičárnu na Hlubokém Dole
- Paní Konopiská-poděkování za úpravu místnosti Klubu Beseda
- Paní Motáková-proč nejsou zasedání déle
- Pan Červinka-informace o opravě střechy a okapů na bývalé hasičárně v Nebovidech
- Pan Moták-připomínka k opravě střechy obytné budovy tvrze

16) Závěr
Přesedající se rozloučil a ukončil zasedání v 18:30 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněna informace o konáni zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 29.5.2014

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

