Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 5.3. 2012, od 17:00 hodin,
v hospodě na Hlubokém Dole
přítomno: 6 členů
omluveno: 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, ţe 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 27.2.2012 do 5.3.2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, ţe přítomno
je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti všech členů zastupitelstva), takţe zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny ţádné námitky.

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Koubského a pana Kobolku a zapisovatelem paní Panicovou .
K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy určuje ověřovateli zápisu pana Koubského a pana Kobolku a zapisovatelem
paní Panicovou..
Výsledek hlasování: Pro (6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Koubský, Petera
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 nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení navrženého programu
3) Uzavření smlouvy RWE
4) Vodovod H.Důl
5) Stromy prořez
6) Rozpočtové opatření 1/2012
7) Závěrečný účet+přezkoumání hospodaření obce
8) Územní plán-3.změna
9) Výběr nejvhodnější nabídky kanalizace Nebovidy I.etapa
10) Mateřská škola Červené Pečky
11) Uzavření smlouvy ČEZ
12) Oprava kapličky na H.Dole
13) Diskuse
14) Závěr
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Koubský, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Uzavření smlouvy RWE
ZO projednalo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Nebovidy, Nebovidy 75, 280 02 Kolín,
jako povinný, RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, jako oprávněný a Milan Svoboda,
Hluboký Důl 75, 280 02 Kolín jako investor.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Nebovidy
jako povinný, RWE GasNet, s.r.o. jako oprávněný a Milanem Svobodou jako investor a pověřuje starostu
k jejímu podepsání.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Koubský, Kobolka, Čermák, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4)

Vodovod Hluboký Důl

Předsedající navrhl, pro úplnost projektové dokumentace na vybudování vodovodu na Hlubokém Dole, zadat
firmě Vodos, a.s. zpracování kladečského plánu, poloţkového rozpočtu a poloţkového výkazu výměr za cenu
47 600Kč(cena s 46%slevou).
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí se zadáním dopracování kladečských plánů a položkového rozpočtu
projektu vodovodu HL. Důl a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy s firmou Vodos, a.s.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Koubský, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0):
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5) Stromy prořez
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Pavouci s.r.o. na ošetření dřevin dle provedeného
zhodnocení dřevin za cenu 52 440 Kč. Jedná se o bezpečnostní a zdravotní řez stromů dle provedeného
zhodnocení, včetně úklidu po provedení prací. Zhodnocení dřevin a jejich doporučené ošetření je moţno
sledovat na stránkách www.stromypodkontrolou.cz. Tím by se mělo zamezit bezdůvodnému kácení dřevin.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
- Zastupitel pan Koubský – upozornil, ţe na stránkách chybí kaštan u kapličky na Hlubokém Dole
- Místostarostka paní Doušová – zjedná nápravu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí se zadáním údržby stromů v obci Nebovidy a Hluboký Důl firmě
Pavouci s.r.o. za cenu 52 440 Kč a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy o dílo s touto firmou.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Čermák, Kobolka, Koubský, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) Rozpočtové opatření 1/2012
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření 1/2012.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje rozpočtové opatření 1/2012(příloha).
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Čermák, Kobolka, Koubský, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7) Závěrečný účet+přezkoumání hospodaření obce
Předsedající seznámil zastupitelé se závěrečným účtem obce Nebovidy za rok 2011 a se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok 2011.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Čermák, Kobolka, Koubský, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8) Územní plán-3. změna
ZO vydává usnesení pro změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru Nebovidy.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko
sděleno nebylo.
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 změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru Nebovidy po ověření, že tato
změna není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územním plánem VÚC Střední Polabí ani se stanovisky
dotčených orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Koubský, Petera
Proti (0): Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9) Výběr nejvhodnější nabídky „Kanalizace Nebovidy I. etapa“
Zastupitelé obce Nebovidy projednali výsledek výběrového řízení(návrh hodnotící komise), provedené firmou
EP Konsult, s.r.o. ve spolupráci s obecním úřadem. Nabídky byly posuzovány dle tří kritérií a to: nabídková
cena-60%, smluvní pokuty-25% a záruční doba-15%. Z přihlášených 5 firem byla vybrána jako nejlepší firma
READER & FALGE s.r.o. z Lovosic.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Kanalizace Nebovidy –
I. etapa“ uchazeče č. 1 - Reader&Falga, s.r.o(IČ: 28714989) a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo
s tímto uchazečem.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Koubský, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10) Mateřská škola Červené Pečky
Předsedající seznámil se skutečným počtem neumístěných dětí po zápisech do MŠ. Z tohoto důvodu navrhuje
zrušení usnesení č. 5 ze dne 20.6.2011 a plánovanou investici na rozšíření prostor pro MŠ v Červených Pečkách
vyuţít jinak.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy ruší usnesení č. 5 ze zasedání ZO Nebovidy konaného dne 20.6.2011.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Čermák, Kobolka, Koubský, Petera
Proti (0): 0 se (0): 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

11) Uzavření smlouvy ČEZ
Zastupitelé obce Nebovidy projednali uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
číslo IP-12-6004217/1, mezi stranami Obec Nebovidy, Nebovidy 75, 280 02 Kolín, jako strana budoucí povinná
z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, jako strana budoucí
oprávněná z věcného břemene.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břeme číslo IP-12-6004217/1 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Koubský, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

12) Oprava kapličky
Zastupitelé obce Nebovidy projednali návrh paní Doušové na opravu kapličky na Hlubokém Dole, ve vlastnictví
paní Frenglové, za cenu stavebních prací cca 20 000 Kč + ostatní svépomocí. Pan Koubský podal návrh na
opravu kříţe na Hlubokém Dole(rok 1672), který je historicky významnější.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu kapličky na Hlubokém Dole
mezi Obcí Nebovidy a paní Frenglovou a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Čermák, Koubský, Petera
Proti (0): 0 Zdrželi se (0): 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

13) Diskuse
Předsedající otevřel diskusi s otázkou, která ho trápí a to co s hotovou ČOV? Nejlepší by bylo jí zprovoznit, to
ale zvedlo v loňském roce velkou nevoli mezi občany. Nelíbí se jim měsíční platba 200 Kč na osobu, ale po
ověření nákladů u jiné vodohospodářské společnosti, niţší částky nelze dosáhnout.
- Paní Vítková-proč jsou zamčeny horní vrátka a kam se můţe dávat odpad z hrobů
- Pan Hoferica – stíţnost, ţe chtěl jít platit, ale paní Doušová v danou dobu nebyla doma
- Předsedající – upozornil všechny na zvýšení počtu krádeţí a připomenul, ţe stále je moţnost podání
písemné ţádosti na změnu charakteru pozemku
- Paní Doušová – informovala přítomné o moţnosti uzavření dohody s panem Urbanem na vytvoření
dokumentu v elektronické podobě, kdy by byla zaznamenaná historie obou obcí
- dále pozvala na prohlídku tvrze v Nebovidech, konané dne 10.3.2012
- oznámila přítomným vznik občanského sdruţení „NEBOVIDSKÁ TVRZ“
- pozvánka na velikonoční tvoření a vynášení Morany konané 25.3.2012
- pan Pospíšil – poděkování starostovi za zajištění úpravy cesty na Hlubokém Dole

14) Závěr
Přesedající se rozloučil a popřál všem hezký večer.
Zasedání bylo ukončeno 18:00 hodin.

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

Zápis byl vyhotoven dne: 6.3.2012

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

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

