Obec Nebovidy
Zastupitelstvo obce Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy,
konaného dne 16.5. 2011, od 17:00 hodin,
v zasedací místnosti OÚ Nebovidy
přítomno: 8 členů
omluveno: 1 člen
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni 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 úřadu Nebovidy zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dni, a to od 6.5.2011 do 16.5.2011. Současně byla zveřejněna na "elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloba 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).
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 Koubského a zapisovatelem paní Panicovou .
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návm usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy určuje ověřovateli zápisu pana Sýkoru a pana Koubského a zapisovatelem pa111
Panicovou ..
Výsledek hlasování: Pro (8): Kašpar, Doušová, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka, Petera, Čermák
Proti (O): O Zdrželi se (O): O
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:
Dotace z MMR ČR - Dobudování nebovidského dětského hřiště
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje 11ásledujlcl program zasedáni:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení navrženého programu
3) Závěrečný účet obce Nebovidy za rok 2010, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
4) Dotace z MMR - Dobudování nebovidského dětského hřiště
5) Sítě Grunta, a.s.
6) Mateřská školka
7) Diskuse
8) Závěr
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka, Čermák, Petera
Proti (O): O Zdrželi se (O): O
Usnesení Č. 2 bylo schváleno.

3) Závěrečný účet za rok 2010, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebovidy
za rok 2010,
Předsedající seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu za rok 2010 a se Zprávou o výsledku přezkoumávání
hospodaření. Návrh závěrečného účtu za rok 20 lO a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byl y nejméně
po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednávání zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Žádné připomínky nebyly vzneseny.
Předsedaj ící seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok 20 IO,
která je součástí závěrečného účtu obce Nebovidy. Přezkoumání se uskutečnilo 29.4.201 1. Byly zjištěny
následující chyby a nedostatky - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů § 30dst. 1,
neboť územní celek neúčtovalo skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nimž tyto
skutečnosti věcně a časově souvisí. Obec nezaúčtovala do nákladů roku 2010 úhradu telefonu za měsíc prosinec

20 I O, odvoz dopadu, zpracování mezd a vodné. Zastupitelstvo Obce Nebovidy bere na vědomí Zprávu o
výsledku přezkoumávání hospodaření obce Nebody za rok 20 I O a ukládá odpovědnému pracovníkovi, aby se
chyba již neopakovala.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy bere na vědomi Zprávu o výsledku piezkoumáni hospodaieni obce Nebovidy za
rok 2010 a schvaluje závěrečný účet obce Nebovidy za rok 2010 s výhradou a pfijlmá systémové opatieni,
k nápravě chyba a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku piezkoumáni hospodaieni obce Nebovidy za rok
2010, ukládá odpovědnému pracovnťkovi, aby se již chyba neopakovala.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka, Čermák, Petera
Proti (O): O Zdrželi se (O): O
Usnesení
3 bylo schváleno.
ě.

4) Dotace z MMR- dobudování nebovidského dětského hřiště
Předsedající seznámil přítomné s reálnou možností, že získáme dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na
investiční záměr dobudování nebovidského dětského hřiště. Celková investice činí 337.866 Kč, dotace 236.506 Kč
a investice, které uhradí obec Nebovidy 101.359 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlast s uzavienim dohody o poskytnuti dotace na dobudováni nebovidskěho
dětského hliště.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka, Čermák, Petera
Proti (O): O Zdrželi se (O): O
Usnesení
4 bylo schváleno.
č,

5) Sítě Grunta, a.s.
Předsedající přivítal pana Tomáše Zacha, BBA, současného předsedu představenstva vodohospodářské společnosti
Sítě Grunta, a.s., který podal rezignaci na svou funkci ve výše jmenované společnosti a navrhuje na své místo pana
Tomáše Lína.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy čint ve funkci jediného akcionáie toto rozhodnuti: pfijlmá rezignaci pana Tomáše
Zacha, BBA na funkci člena iedstovenstva s otečnosti Sůě Grunta a.s .. Jmenuje nového člena piedstavenstva
pana Tomáše Linu, nar.
. Dále bere na vědomi
rezignaci člena dozorči rady pana Josefa Sedlmajera a na jeho m s
enuje pana Tomáše Zacha, BBA.
Výsledek hlasování: Pro(6): Kašpar, Doušová, Koubský, Semenec, Kobolka, Petera
Proti (O): O Zdrželi se (2): Sýkora, Čermák
Usnesení
5 bylo schváleno.
č,

Dále pan Tomáš Zach, SSA požádal, zda by obce Nebovidy, jako jediný akcionář společnosti Sítě Grunta, a.s.,
souhlasila s umožněním přístupu obci Grunta na exekuovanou ČOV v obci Grunta, z důvodu odebrání vzorků
vody pro potřeby kolaudace ČOV.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy souhlasi s umožněntm pitstupu obci Grunta na ČOV v obci Grunta, pro potfeby
odebráni vzorků a vyzývá pana Tomáše Llna, aby neprodleně učinil potiebné kroky.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Semenec, Sýkora, Kobolka, Čermák, Petera
Proti (O): O Zdrželi se (O): O
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
I

Předsedající dále nechal hlasovat o uzavření Dohody o narovnání a smlouvy o postoupení pohledávky mezi:
společností SlLN1CE ČÁSLAV-HOLDlNG,a.s.
a Obcí Nebovidy a společností Sítě Grunta, a.s ..
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy vyzývá pana Tomáše Linu, jediného člena piedstavenstva Sltě Grunta, a.s., ve
funkci piedsedy, aby neprodleně podepsal Dohodu o narovnáni a smlouvu o postoupeni pohledávky mezi:
společnosti SILNICE éAsLA V-HOLD/NG, a.s. a Obci Nebo vidy a společnosti Sltě Grunta, a.s., s podmlnkou,
že v bodě II. mlsto "v pravidelných městěntch splátkách" se nahradi ; prvni splátka 600tislc Kč pfi podpisu
smlouvy a zbytek v pravidelných splátkách do konce roku 2011 ". Dále jej vyzývá, aby do tf{ dnů od podpisu
Dohody oznámil dlužntkovi a exekutorskému
úiadu v Nymburce, který je vykonavatelem exekuce na majetku
společnosti Kavkastav, s.r.o., podepsáni této Dohody o narovnáni a smlouvy o postoupeni pohledávky.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Semenec, Kobolka, Petera, Sýkora, Čermák
Proti (O): O Zdrželi se (O): O
Usnesení
7 bylo schváleno.
č,

6) Mateřská školka
Předsedající přednesl dva návrhy na řešení nedostatku volných míst v mateřských školách, o kterých nechal
postupně hlasovat. První varianta je, že by obec ebovidy vybudovala mateřskou školu v prostorách nynějšího
obecního úřadu(1. Patro), který by se přestěhoval do přízemí budovy. Druhá varianta, že by městys Červené Pečky
zbudoval mateřskou školu v prostorách základní školy ČP, kdy investice s tím spojené by hradila obec Nebovidy.
Byly projednány obě varianty s tím, že je nutné pro plánování dalších záměrů zhotovení projektové dokumentace
k budově čp. 75 v ebovidech.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje vybudováni mateiskě školy v prostorách nynějštho obecniho úfadu.
Výsledek hlasování: Pro(2): Doušová, Čermák
Proti (4): Kašpar, Koubský, Kobolka, Petera
Zdrželi se (2): Semenec, Sýkora
Usnesení Č. 8 nebylo schváleno.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje vybudováni mateěské školy v prostorách základni školy Červené Pečky.
Výsledek hlasování: Pro(7): Kašpar, Doušová, Koubský, Kobolka, Petera, Semenec, Sýkora
Proti (1): Čermák
Zdrželi se (O): O
Usnesení Č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nebovidy schvaluje zadání výběrového itzent na dodavatele k vyhotoveni projektové
dokumentace k budově čp. 75 v Nebovidech.
Výsledek hlasování: Pro(8): Kašpar, Doušová, Koubský, Kobolka, Petera, Semenec, Sýkora, Čermák
Proti (O): O
Zdrželi se (O): O
Usnesení Č. 10 bylo schváleno.

7)

Diskuse
Předsedající zahájil diskusi,
paní místostarostka poděkovala všem, kdo se podílel na otevírání dětského hřiště na Hlubokém Dole
Paní K. - nelíbila se jí reakce obyvatel Nebovid a Hlubokého Dolu na výsadbu nových stromů a ráda by,
aby se ozelenila autobusová zastávka a pomník padlých v Nebovidech
Paní M. - kdy se bude sekat tráva na ozemcích obce Nebovidy - budoucí parcely
Paní K. a Š. - stížnost na paní
která svůj odpad ze zahrady uklízí na cizí pozemky
Pan N. - zda by mohla obec Nebóvi y inančně podpořit opravu místního kostela v Nebovidech

8)

Závěr

Přesedající ukončil zasedání v 18:40 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněna informace o konáni zasedáni podle § 93 odst. I zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 17.5.2011
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