Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 29.4.2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
přítomno: 6 členů
omluveni: 3 členi
Zahájení zasedání zastupitelstva
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 22.4.2013 do 29.4.2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6
členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.
3 zákona o obcích). Pánové Petera, Kolář a Koubský se omluvili.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Sýkoru a pana Kobolku a zapisovatelem paní Doušovou .
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy určuje ověřovateli zápisu pana Sýkoru a pana Kobolku a zapisovatelem paní
Doušovou.
Výsledek hlasování: Pro (6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Semenec, Sýkora
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 informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění a odložení
(vypuštění).
Doplňuje se:
- Zrušení usnesení o podání žádosti o dotaci na chodník od MAS Podlipansko
- Dodatek č. 2/2013 ke smlouvě s Nykos, a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení navrženého programu
3) Mandátní smlouva kanalizace Nebovidy + vodovod Hluboký Důl
4) Partnerská smlouva mezi obcí Nebovidy a Nebovidská tvrz, o.s.
5) Zrušení usnesení o podání žádosti o dotaci na chodník od MAS Podlipansko
6) Dodatek č. 2/2013 ke smlouvě s Nykos, a.s.
7) Diskuse
8) Závěr
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Semenec, Sýkora
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Mandátní smlouva kanalizace Nebovidy + vodovod Hluboký Důl
Předsedající seznámil zastupitele s obsahem smlouvy mezi obcí Nebovidy a Ing. Danielem Plosem, který nám
poskytne poradenskou pomoc a zpracuje žádosti o dotace na projekty kanalizace Nebovidy a vodovod Hluboký Důl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje Mandátní smlouvu mezi obcí Nebovidy a Ing. Danielem Plosem a pověřuje
pana starostu Ing. Jaromíra Kašpara k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Semenec, Kobolka, Čermák, Sýkora
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 3 bylo schváleno
4) Partnerská smlouva mezi obcí Nebovidy a Nebovidská tvrz, o.s.
Předsedající předal slovo paní Doušové, která seznámila přítomné s možností získání dotace od MAS Podlipansko,
Fiche 3. Občanská vybavenost. Žadatelem o poskytnutí dotace bude Občanské sdružení Nebovidská tvrz. Obec
Nebovidy byla požádána o partnerství v tomto projektu podpořené finančním příspěvkem 10.000Kč, vyplacených
obcí pouze v případě získání dotace. Z dotace bude pořízeno vybavení na podporu kulturních a společenských akcí
v obci pořádaných Nebovidská tvrz, o.s. - reprobedny, projektor, stany, odpadkové koše, výhřevné koše.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje partnerskou smlouvu mezi Obcí Nebovidy a Občanským sdružením
Nebovidská tvrz, s finanční podporou 10.000Kč a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Semenec, Sýkora
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5) Zrušení usnesení o podání žádosti o dotaci na chodník od MAS Podlipansko
Předsedající podal návrh zastupitelům obce na zrušení usnesení číslo 11. ze zastupitelstva obce Nebovidy konaném
4.4.2013 v 17 hodin na Obecním úřadě v Nebovidech. Návrh na zrušení je podán z důvodu potřeby vytvoření finanční
rezervy na druhou vlnu kanalizace a vodovodu pro Hluboký Důl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje zrušení usnesení číslo 11. ze zastupitelstva konaného 4.4.2013 na obecním
úřadě v Nebovidech.
Výsledek hlasování: Pro(5): Kašpar, Čermák, Kobolka, Semenec, Sýkora
Proti (0): 0 Zdrželi se (1): Doušová
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6) Dodatek č. 2/2013 ke smlouvě s Nykos, a.s.
Zastupitelstvo obce projednalo uzavření dodatku č. 2/2013, ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství
mezi Obcí Nebovidy (objednatel) a Nykos, a.s. (zhotovitel). Předmětem Dodatku č. 2/2013 je navýšení ceny svozu bio
odpadu o 11Kč/ obyvatele na rok, na celkových 345Kč/obyvatele/rok a snížení ceny za uložení odpadu na 0 Kč.
Tímto dojde k celkovému snížení nákladů obce za odpady.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Dodatku č. 2/2013 mezi Obcí Nebovidy (objednatel) a Nykos, a.s.
(zhotovitel) a pověřuje starostu k jeho podpisu.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Semenec, Sýkora, Čermák
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7) Diskuse
Předsedající otevřel diskusi:
 pí. Šancová: v potoce tekla špinavá, zapáchající voda v pátek 26.4.a v sobotu 27.4.2013, podezření je na ČOV
v Č. Pečkách – pan starosta se zavázal toto v Č. Pečkách prověřit
 pí. Kanálošová - na stráních v Nebovidech jsou na podzim vysazené stromky menší než ochrany proti okusu na
nich umístěných – p. starosta zařídí ostřihnutí
 Informace: od května 2013 budou pro obec pracovat dva uchazeči z úřadu práce na VPP
 pí. Doušová: rozbitá kyvadlová houpačka na hřišti na Hl. Dole – bude zajištěna oprava ze strany obce
 p. Sýkora: nadhodil práh na silnici na Dolany, zda se nebude rušit. Pan starosta odpověděl, že se rušit nebude,
zkusí domluvit s policií umístění značky pro zákaz vjezdu nákladních aut

8) Závěr
Přesedající se rozloučil a ukončil zasedání v 17:27 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněna informace o konání zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 2.5.2013

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

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

