Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 18.12. 2012, od 17:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
přítomno: 9 členů
omluveno: 0 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 11.12.2012 do19.12.2012. 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). Pan Petera z důvodu pozdějšího příchodu, hlasoval od bodu 4).
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 Koubského 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 Doušovu a pana Koubského a zapisovatelem paní
Panicovou..
Výsledek hlasování: Pro (8): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Koubský, Sýkora, Kolář, Semenec
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).
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Doplňuje se:
- Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
- Výběrové řízení vodovod
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení navrženého programu
3) Rozpočtové opatření 6/2012
4) Inventarizace
5) Smlouva o spolufinancování - chodník
6) Úvěr
7) Dodatek Nykos č. 3/2012 a 1/2013
8) Smlouva o dílo arch. ústav
9) Honební spol. Libenice
10) Pohledávky-místní poplatky
11) Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
12) Výběrové řízení vodovod
13) Odměny zastupitelů
14) Dotace spol.organizacím
15) Rozpočet 2013+směrnice
16) Diskuse
17) Závěr
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Koubský, Sýkora, Kolář, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Rozpočtové opatření 6/2012
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření 6/2012. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje rozpočtové opatření 6/2012(příloha).
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Kobolka, Čermák, Sýkora, Kolář, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4)

Inventarizace

Předsedající navrhl členy inventarizační komise ve složení: předseda IK Antonín Koubský, člen IK Pavel Kolář a člen
IK Libor Sýkora, dále ZO projednalo přílohu č. 2 ke Směrnici k inventarizaci, Plán inventur na rok 2012.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje a inventarizační komisi ve složení Antonín Koubský( předseda IK), Pavel
Kolář(člen IK) a Libor Sýkora(člen IK) a přílohu č. 2 ke Směrnici o inventarizaci – Plán inventur na rok 2012.
Výsledek hlasování: Pro(9): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Koubský, Sýkora, Petera, Kolář, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5) Smlouva o spolufinancování - chodník
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o spolufinancování a následném vlastnictví stavby „Nový chodník mezi
obcemi Červené Pečky a Nebovidy“ mezi smluvními stranami – Obcí Nebovidy a Městysem Červené Pečky. Stavba
je rozdělena do tří částí z toho část 2 – podél západní ohradní zdi – 50%nákladů uhradí Městys Č.Pečky, část 3 na k.ú.
Červené Pečky – 100% nákladů uhradí Městys Č.Pečky a bude převedena do jeho majetku. Dále náklady spojené
s úhradou elektrické energie i údržbou nového VO bude hradit Městys Červené Pečky. Obec Nebovidy jako
kompenzaci nákladů za provoz VO bude provádět údržbu chodníku na všech třech částech po období celého roku..
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření smlouvy o spolufinancování a následném vlastnictví stavby“Nový
chodník mezi obcemi Červené Pečky a Nebovidy“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro(9): Kašpar, Doušová, Čermák, Kobolka, Koubský, Sýkora, Petera, Kolář, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) Úvěr
Zastupitelstvo obce Nebovidy projednalo nabídky Komerční banky, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07
Praha 1 a České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, podané na základě vyhlášené výzvy k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – Financování investiční akce „Kanalizace Nebovidy – I.etapa“.
Vymezení zakázky – výše úvěru 7 milionů, úroková sazba pevná, metoda úročení ACT/360, způsob čerpání úvěru
převodem na účet zhotovitele, období čerpání 1.1.2013-30.9.2013, splácení jistiny úvěru pravidelnými měsíčními
splátkami počínaje 15.1.2014, poslední splátka 15.11.2022 a splácení úroků měsíční k poslednímu dni kalendářního
měsíce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru mezi Českou spořitelnou, a.s.,
IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a Obcí Nebovidy IČ 00235571, se sídlem Nebovidy
75, 280 02 Kolín a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro(9): Kašpar, Doušová, Kobolka, Sýkora, Čermák, Koubský, Petera, Kolář, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7) Dodatek Nykos č.3/2012 a 1/2013
ZO projednalo uzavření Dodatku č. 3/2012 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství a Dodatku č. 1/2013
ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství, mezi objednatelem Obcí Nebovidy IČ 235571a zhotovitelem
firmou Nykos a.s. IČ 25085000. Předmětem dodatku č. 3/2012 je přidání 1 ks plastového kontejneru 1100 l na směsný
komunální odpad, cena svozu se nemění, za kontejner bude účtován pouze pronájem 1 724 Kč/rok. Předmětem
Dodatku č. 1/2013 je doplnění a změna ceny plnění pro rok 2013.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Dodatku č. 3/2012 ke smlouvě na zabezpečení odpadového
hospodářství a Dodatku č. 1/2013 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství a pověřuje starostu
k podpisu obou dodatků..
Výsledek hlasování: Pro(9): Kašpar, Doušová, Kobolka, Sýkora, Čermák, Koubský, Petera, Kolář, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8) Smlouva o dílo arch.ústav
ZO projednalo uzavření Smlouvy o dílo(provedení záchranného archeologického výzkumu) mezi objednatelem Obcí
Nebovidy, IČ 00235571 a zhotovitelem Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech, IČ 49276433.
Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě: Kanalizace Nebovidy-I.etapaHluboký Důl v k.ú. Nebovidy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem Obcí Nebovidy a zhotovitelem
Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro(9): Kašpar, Doušová, Kobolka, Sýkora, Čermák, Koubský, Petera, Kolář, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9) Honební společenstvo Libenice
ZO projednalo udělení plné moci panu Ing. Jaromíru Kašparovi v zastupování Obce Nebovidy na Valné hromadě
Honebního společenstva Libenice konané dne 29.12.2012 a podání přihlášky za člena honebního společenstva za
Obec Nebovidy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje zplnomocnění pana Jaromíra Kašpar, starosty obce Nebovidy jednat na
Valné hromadě Honebního společenstva Libenice, konané dne 29.12.2012 a podání přihlášky Obce Nebovidy za
člena Honební společenstva Libenice.
Výsledek hlasování: Pro(9): Kašpar, Doušová, Kobolka, Sýkora, Čermák, Koubský, Petera, Kolář, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10) Pohledávky-místní poplatky
ZO Nebovidy projednalo pohledávky – místní poplatky z roku 2011, které se nepodařilo k dnešnímu datu
vymoci(příloha).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje nevymožené poplatky dále nevymáhat z důvodu vysokých nákladů a
nedobytnosti pohledávky.
Výsledek hlasování: Pro(9): Kašpar, Doušová, Kobolka, Sýkora, Čermák, Koubský, Petera, Kolář, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Předsedající seznámil ZO Nebovidy se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok 2012
konaném dne 7.12.2012 Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem finanční kontroly. Výsledek dílčího
přezkoumíní obce – nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok
2012.

12) Výběrové řízení vodovod
ZO projednalo uzavření Mandátní smlouvy mezi smluvními stranami mandantář AAA zakázky s.r.o., IČ 28960335 a
mandant Obec Nebovidy, IČ 00235571, kde předmětem smlouvy je zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky na
stavební práce „Vodovod Nebovidy-Hluboký Důl“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Mandátní smlouvy mezi smluvními stranami: mandantář AAA
zakázky s.r.o., IČ 28960335 a mandant Obec Nebovidy, IČ 00235571 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro(9): Kašpar, Doušová, Kobolka, Sýkora, Čermák, Koubský, Petera, Kolář, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

13) Odměny zastupitelů
Předsedající vyzval zastupitele pana Koubského, aby přednesl návrh. Ten se ujal slova a za část ZO Nebovidy projevil
vůli si vyplácet odměny. Předsedající dal hlasovat.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s vyplácením odměn neuvolněným zastupitelům. Výsledek hlasování:
Pro(6): Kašpar, , Kobolka, Sýkora, Koubský, Petera, Kolář
Proti (3): Doušová, Čermák, Semenec Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Slova se ujal pan Semenec a navrhl dát hlasovat o odměně neuvolněného člena ZO výši 437 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s vyplácením odměn neuvolněným zastupitelům ve výši 437 Kč¨
Výsledek hlasování: Pro(2): Doušová, Semenec
Proti (7): Kašpar, , Kobolka, Sýkora, Koubský, Petera, Kolář Čermák,
Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 13 nebylo schváleno.
Předsedající navrhl a dal hlasovat o výši odměně jednotlivých neuvolněných zastupitelů takto: Doušová 8 000Kč,
Čermák, Kobolka, Kolář, Sýkora, Koubský, Semenec 800 Kč a Petera 437 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje výši vyplácených odměn neuvolněným zastupitelům v této výši:
- Doušová 8 000 Kč
- Čermák, Kobolka, Koubský, Kolář, Semenec, Sýkora 800 Kč
- Petera 437Kč
S účinností od 1.1.2013.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Kobolka, Sýkora, Koubský, Petera, Kolář
Proti (3): Doušová, Semenec, Čermák,
Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

14) Dotace společenským organizacím
Předsedající navrhuje z důvodu vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům snížit ve výdajové části rozpočtu sumu
na dotace společenským organizacím. Dotace by byly poskytovány v případě schválení ZO a to na daný záměr ,
částku a s následným vyúčtováním. Navrhuje na kulturní akce, vítání občánků a dary jubilantům částku 70 000 Kč a
částka na dotace společenským organizacím zůstává stejná jako v roce 2012 tj. 19 000 Kč. Dále navrhuje dotaci SK
Nebovidy na činnost(s následným vyúčtováním)rozdělit na dvě části, první část 25 000 Kč poskytnout začátkem roku
2013 a druhou část 25 000 Kč až po odpracování 150 hodin ve prospěch obce.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s uvolněním částky z rozpočtu obce na rok 2013 ve výši 70 000 Kč na
kulturní akce, vítání občánků, jubilea(§ 3399) a částka na podporu ostatní zájmové činnosti(§ 3429) ve stejné
výši, tj. 19 000 Kč jako v roce 2012 za těchto podmínek :
- písemné podání žádosti o dotaci na jasný záměr, v jaké výši
- schválení každé žádosti ZO obce Nebovidy
žadatel neprodleně doloží následné vyúčtování
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Kobolka, Sýkora, Koubský, Petera, Kolář
Proti (1): Čermák Zdrželi se (2): Doušová, Semenec
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Předsedající nechal hlasovat o dotaci SK Nebovidy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje přidělení dotace SK Nebovidy výši 50 000 Kč na rok 2013 a to ve dvou
splátkách. První ve výši 25 000 Kč bude vyplacena začátkem roku 2013, druhá ve výši 25 000 Kč bude vyplacena
pouze za podmínek když členové SK Nebovidy odpracují 150 hodin ve prospěch obce .
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Kobolka, Sýkora, Doušová, Semenec, Čermák,
Proti (3): Koubský, Petera, Kolář
Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

15) Rozpočet na rok 2013+směrnice
ZO projednalo rozpočet obce Nebovidy na rok 2013. Rozpočet je schodkový, zjednodušený(po paragrafech), který se
vyrovnává finančními prostředky z minulých let a úvěrem.
Změny v návrhu rozpočtu na rok 2013:
- Odměny neuvolněných zastupitelů-paragraf 6112 se navyšuje o78 800 částku Kč
- Dotace na kulturní akce – paragraf 3399 se snižuje o 7 000 Kč, paragraf 5512 se snižuje o 5 000 Kč,
paragraf 6171 se snižuje o 9 100 Kč a dorovnání schodkového rozpočtu 8123 v částce 3 801 262 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje zjednodušený(po paragrafech)schodkový rozpočet na rok 2013, který se
vyrovnává finančními prostředky z minulých let a úvěrem. Změny oproti návrhu:
Paragraf 3399 ostatní náležitosti kultury snížení o 7 000 Kč
Paragraf 5512 požární ochrana dobr.část snížení o 5 000 Kč
Paragraf 6112 zastupitelstva obcí navýšení o 78 800 Kč
Paragraf 6171 činnost místní správy snížení o 9 100 Kč
Dorovnání schodkového rozpočtu 8123 3 801 262 Kč.
Výsledek hlasování: Pro(9): Kašpar, Doušová, Semenec, Koubský, Kobolka, Čermák, Kolář, Sýkora , Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 17 bylo schváleno
ZO projednalo kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompenzaci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v
rozsahu do výše 100.000 Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce). Rozpočtová
opatření v částkách vyšších může starosta samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj
k odvracení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na
nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného
odůvodnění. Starosta bude rozpočtová opatření dávat písemnou formou zastupitelstvu a číslovat je(vzor příloha)
Výsledek hlasování: Pro(9): Kašpar, Doušová, Kobolka, Sýkora, Čermák, Koubský, Petera, Kolář, Semenec
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

16) Diskuse
Předsedající otevřel diskusi
- Jako první se přihlásil pan Semenec, který konstatoval, že v nové zástavbě na Hlubokém Dole(od čp. 118 do
čp.66)při budování kanalizaci, nebylo provedeno zhutnění a žádá o zjednání nápravy
- Předseda kontrolního výboru pan Koubský-kdo ověří zjednání nápravy-kontrolu provede stavební dozor
- Pan Semenec ještě doplnil, že ještě došlo k poškození soukromého pozemku pana Zemana na čp. 118, který
žádá zjednání nápravy a uvedení pozemku do původního stavu
- Připojila se paní Doušová-rovněž při výstavbě kanalizace byla nabouraná vývěsní cedule a zmizel strom
- Pan Semenec-stížnost na majitelé psů, kteří venčí své svěřence a neuklízí po nich exkrementy
- Paní Doušová- předala informaci z OPŽP. S ohledem na závěry 12. zasedaní Monitorovacího výboru OPŽP
bude v horizontu 1. čtvrtletí roku 2013 provedeno vyjmutí všech projektů XXXV. výzvy (Prioritní osa 3,
oblast podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 - snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov) ze zásobníku a jejich navržení k podpoře. Obec Nebovidy má
v zásobníku žádost na zateplení budovy OÚ Nebovidy.

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

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

Zápis byl vyhotoven dne: 20.12.2012

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

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

