Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 19.10. 2011, od 17:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
přítomno: 7 členů
omluveno: 2 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. I zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úfadu Nebovidy zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dni, a to od 11.10.20 II do 19.10.20 II. 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 pana Kobolku a pana Koláře a zapisovatelem paní Panicovou .
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy určuje ověiovateti zápisu pana Kobolku a pana Koláfe a zapisovatelem pan/
Panicovou ..

Výsledek hlasování: Pro (7): Kašpar,
Proti (O): O Zdrželi se (O): O
Usnesení Č. 1 bylo schváleno.

Doušová, Semenec, Sýkora,

Kobolka, Čermák,

Kolář,

2) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informaci zveřejněnou na úfední desce. K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění a
návrhy na odložení projednání na příští zasedání.
Návrhy na doplnění:
Rozmístění kontejnerů
Návrhy na vypuštění nebo odložení projednání:
Zhotovení PD chodníky na Hlubokém Dole Il.
Zhotovení PD na zelené ostrůvky u autobusových zastávek v Nebovidech
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Ndvrlt usneseni:

Zastupitetstvo obce

Nebovidy schvaluje následuj/ci program zasedáni:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení navrženébo programu
3) Podání žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ - rekonstrukce veřejného osvětlení na Hlubokém
Dole
4) Podání žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ - vybudování chodníku na Hlubokém Dole
5) Realizace akce "Stromy 201 1" od Nadace ČEZ
6) Rozpočtové opatření 6/2011
7) Odměny neuvolněných zastupitelů
8) Rozmístění kontejnerů
9) Diskuse
10) Závěr

Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar,
Proti (O): O Zdrželi se (O): O
Usnesení Č. 2 bylo schváleno.

Doušová, Semenec, Sýkora, Kobolka, Čermák,

Kolář,

3) Podání žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ - rekonstrukce
na Hlubokém Dole

veřejného

osvětlení

Předsedající požádal místostarostku, aby seznámila ZO s možností podání žádosti o nadační příspěvek od
Nadace ČEZ, z vyhlášeného grantového řízení Podpora regionů pro rok 2012, na rekonstrukci veřejného
osvětlení na Hlubokém Dole(ulice u hospody)+chodník ze zárnkové dlažby, včetně nových obrubníků. Celková
částka za rekonstrukci je 1.020.000 Kč včetně DPH a navrhuje 20% spoluúčast obce na této akci.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelůrn i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasi s podáním žádosti o nadačni pitspěvek od Nadace ČEZ na rekonstrukci
veřejného osvětleni na Hlubokém Dole s 20% spoluúčastí obce.

Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Doušová, Semenec, Sýkora, Kobolka, Čermák, Kolář,
Proti (O): O Zdrželi se (O): O
Usnesení 3 bylo schváleno.
č.

4) Podání žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ - vybudování
Dole

chodníku

na Hlubokém

Pani místostarostka seznámila ZO s možnosti podání žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ z vyhlášeného
grantového řízeni Podpora regionů pro rok 2012, na vybudování chodníku na Hlubokém Dole. Celková částka
594.000Kč včetně DPH+50.000KČ za PD a navrhuje rovněž 20% spoluúčast obce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasi s podánlm žádosti o nadačni přispěvek od Nadace ČEZ na vybudováni
chodnlku na Hlubokém Dole s 20% spoluúčastí obce.

Výsledek hlasováni: Pro(7): Kašpar, Doušová, Semenec, Sýkora, Kobolka, Čermák, Kolář,
Proti (O): O Zdrželi se (O): O
Usnesení Č. 4 bylo schváleno.

5) Realizace akce "Stromy 2011" od Nadace ČEZ
Předsedající nechal hlasovat o výběru dodavatele na realizace záměru výsadby stromů a keřů v obci Nebovidy a
Hluboký Důl. Ze tří oslovených dodavatelů, byla paní místostarostou doporučena místní firma pan Jan Pištora
s nejnižší cenovou nabídkou(222.036Kč).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasí se zadánim projektu "Stromy 2011" firmě pan Jan Pištora.

Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Doušová, Semenec, Čermák, Kolář Sýkora, Kobolka,
Proti (O): O Zdrželi se (O): O
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) Rozpočtové opatření 6/2011
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření 6/20 II a nechalo něm hlasovat.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasi s rozpočtovým opatienlm 6/2011.

Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Doušová, Semenec, Sýkora, Kobolka, Čermák, Kolář,
Proti (O): O Zdrželi se (O): O
Usneseni Č. 6 bylo schváleno.

7) Odměny neuvolněných

zastupitelů

ZO znovu projednalo a zvážilo schválené odměny neuvolněných zastupitelů a navrhuje zrušení usnesení Č. 13 ze
zasedání zastupitelstva obce Nebovidy konaného dne 14.9.20 II.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy ruš! usneseni č. 13, ze zasedáni zastupitelstva obce Nebovidy konaného se dne
14.9.2011.
Výsledek hlasováni: Pro(6): Kašpar, Doušová, Semenec, Kobolka, Sýkora, Čermák
Proti (1): KolářO Zdrželi se (O):
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8) Rozmístění

kontejnerů

Předsedající nechal hlasovat o umístění kontejnerů na plast na Hlubokém Dole v nové zástavbě(pravá strana u
vjezdu do nové zástavby).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasi s umistěnim kontejneru na Hlubokém Dole v nově zástavbě po pravé
straně u vjezdu.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Kobolka, Sýkora, Čermák, Kolář,
Proti (O): O Zdrželi se (1): Semenec
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9) Diskuse
Předsedající zahájil diskusi s návrhem k zamyšlení ZO co s hasičskou zbrojnicí v Nebovidech, zda by se
dala využít třeba na zřízení klubu pro děti, bytů k pronájmu atd. Zároveň vyzval ZO aby zvážilo možnost
zakoupení traktoru se zimní výbavou.
Pan _
- bude se starat o pozemek podél místní komunikace na Dolany, vysadí nové ovocné
stromy
paní,==.žádá,
aby obec požádala paní ředitelku o dřívější zápis dětí do mateřské školy
Paní I
zda by pan Marek mohl chodit kontrolovat hřbitov z důvodu krádeží a zda by se
zakoupil odpadkový koš do autobusové čekárny
Paní
kam až se bude čistit potok
Paní
- odkup pozemku
Pan
co obec dělá ve věcí proti realizaci akce ST ACHEMA KOLÍN

10) Závěr

Přesedající ukončil zasedání v 18:45 hodin.

Přílohy zápisu:
I) Prezenční listina
2) Zveřejněna informace o konáni zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření 6/201 I
Zápis byl vyhotoven dne: 20.9.2011
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