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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, 
které se konalo dne 19. 3. 2018 

v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájeno:  18:00             
Ukončeno: 20:00 
 
Zapsala: Alena Kučírková 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 20. 3. 2018 
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Zahájení zasedání v 18:00 hodin. 
 
Dámy a pánové, 
vítám Vás na dnešním zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves. Dnešní jednání bylo řádně svoláno 
a vyhlášeno a dle prezenční listiny (Příloha č. 1) je přítomno 7 členů zastupitelstva obce.  
 
Omluven ze zdravotních důvodů je zastupitel pan Lubomír Pavlíček a z pracovních důvodů pan Pavel 
Matoušek. 
 
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  
 
Konstatuji, že zápis z minulého zasedání byl vyhotoven, podepsán ověřovateli zápisu, nebyla proti 
němu vznesena připomínka a je uložen na obecním úřadu a zveřejněn na webových stránkách obce. 
 
Konstatuji, že pro účely zápisu pořizujeme ze zasedání zastupitelstva zvukovou nahrávku. Pokud je 
zde někdo, kdo pořizuje vlastní zvukovou nahrávku, prosím, aby se představil a sdělil přítomným pro 
jaké účely tak činí.   
 
Nikdo se nepřihlásil. 
 
 
 
 
 
Navrhuji určit za zapisovatelku zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Alenu Kučírkovou. 
 
Hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu, zastupitel František Šimek a 
zastupitel Ing. Josef Kukla. 
 
Hlasování: 
Pro:  7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 1/3/2018 Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Alena Kučírková. 
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé František Šimek a Ing. Josef Kukla. 
 
 
 
 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
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Program zasedání: 

 

1. ZŠ – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů 

2. MŠ – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů 

3. Souhlasné stanovisko s navýšením kapacity ZŠ, školní družiny a školní jídelny – výdejny Via 
Libertatis 

4. Schválení dodatečné odměny členům komisí za druhé kolo volby prezidenta ČR 

5. Schválení záměru Obce Nelahozeves uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na části 
pozemků ve vlastnictví obce 

6. Schválení dotačního programu – Bonus na podporu třídění odpadů 

7. Diskuze 
 

Doplnění programu: 
Dotační program na obědy seniorů, dodatečné úpravy k prosincovému usnesení ze dne 21. 12. 2017. 
 
Návrh usnesení: 
 

1. ZŠ – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů 

2. MŠ – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů 

3. Souhlasné stanovisko s navýšením kapacity ZŠ, školní družiny a školní jídelny – výdejny Via 
Libertatis 

4. Schválení dodatečné odměny členům komisí za druhé kolo volby prezidenta ČR 

5. Schválení záměru Obce Nelahozeves uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na části 
pozemků ve vlastnictví obce 

6. Schválení dotačního programu – Bonus na podporu třídění odpadů 

7. Dotační program na obědy seniorů, dodatečné úpravy k prosincovému usnesení ze dne 21. 
12. 2017. 

8. Diskuze 
 
Kdo je pro schválení programu v tomto znění?  
 
Hlasování: 
Pro:  7                   
Proti: 0              
Zdržel se: 0 
 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 2/3/2018 Program zasedání  

1. ZŠ – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů 
2. MŠ – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů 
3. Souhlasné stanovisko s navýšením kapacity ZŠ, školní družiny a školní jídelny – výdejny Via 

Libertatis 
4. Schválení dodatečné odměny členům komisí za druhé kolo volby prezidenta ČR 
5. Schválení záměru Obce Nelahozeves uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na části 

pozemků ve vlastnictví obce 
6. Schválení dotačního programu – Bonus na podporu třídění odpadů 

2. Schválení programu 
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7. Dotační program na obědy seniorů, dodatečné úpravy k prosincovému usnesení ze dne 21. 
12. 2017. 

8. Diskuze 
 
 
 

Základní škola Nelahozeves předložila ke schválení na zastupitelstvu svůj zlepšený 
hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 66 188,76 Kč a navrhuje jeho rozdělení do fondu 
odměn ve výši 52 000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 14 188,76 Kč. Podklady jsou 
Přílohou č. 2 k zápisu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výši zlepšeného HV základní školy Nelahozeves a jeho přerozdělení do 
fondů. 
 
Hlasování 
Pro:  7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 3/3/2018 Schválení výše zlepšeného HV ZŠ a jeho přerozdělení do fondů 
Zastupitelstvo obce schvaluje výši zlepšeného HV základní školy Nelahozeves a jeho přerozdělení do 
fondů. 
 
 
 

Mateřská škola Nelahozeves předložila ke schválení na zastupitelstvu svůj zlepšený 
hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 232 386,60 Kč a navrhuje jeho rozdělení do fondu 
odměn ve výši 60 000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 172 386,60,- Kč. Podklady jsou 
Přílohou č. 3 k zápisu.  
J. Kebrle: Peníze budou v rezervním fondu potřebné. Do konce dubna 2018 budeme žádat o 
stavební povolení na rekonstrukci budovy. 
R. Šebesta vznesl dotaz, na čem mateřská škola finanční prostředky ušetřila?  
J. Kebrle: Ušetřili to napříč položkami v rozpočtu. Část úspory tvořily zřejmě i energie, 
protože dobíhaly podmínky vysoutěžené v minulém výběrovém řízení.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výši zlepšeného HV mateřské školy Nelahozeves a jeho přerozdělení do 
fondů. 
 
Hlasování 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 4/3/2018 Schválení výše zlepšeného HV MŠ a jeho přerozdělení do fondů 
Zastupitelstvo obce schvaluje výši zlepšeného HV mateřské školy Nelahozeves a jeho přerozdělení do 
fondů. 

3. ZŠ – Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů 
 
 
 
 

 

4. MŠ - Schválení výše zlepšeného HV a jeho přerozdělení do fondů 
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Základní škola a Mateřská škola Via Libertatis žádá zastupitelstvo o souhlasné stanovisko 
s navýšením maximálního počtu žáků ze stávajícího počtu 16 na 37, maximálního počtu žáků 
ve školní družině ze stávajících 15 na 36 a navýšení maximální kapacity stravovaných ve 
školní jídelně – výdejně ze stávajících 50 na 70. Navýšení proběhne na základě dohody 
s majitelem nemovitosti dočasnou montovanou stavbou na stávajícím pozemku školy 
v průběhu roku 2018. V současné době je stavba ve fázi zadávání projektové dokumentace 
stavební firmě. Kapacitu má ZŠ Via Libertatis v úmyslu navýšit od 1. 9. 2018. Žádost je 
Přílohou č. 4 k zápisu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení kapacity ZŠ, školní družiny a školní jídelny – výdejny Via 
Libertatis. 
 
Hlasování 
Pro:  7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 5/3/2018 Navýšení kapacity ZŠ, školní družiny a školní jídelny – výdejny Via Libertatis 
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení kapacity ZŠ, školní družiny a školní jídelny – výdejny Via 
Libertatis. 
 
 
 
 
 

Ve dnech 26. a 27. února 2018 se konalo druhé kolo volby prezidenta ČR. Odměna 
jednotlivých členů ve volebních komisích byla za tyto dva dny 200,- Kč. Členové komisí 
navrhli vyšší finanční ohodnocení. Českou republikou proběhla petice, která se zabývala 
zvýšením odměn členů volebních komisí za druhé kolo volby prezidenta ČR.  
 
Rozprava k tomuto bodu:  
Občané se dotazovali na to, jakým způsobem jsou vybíráni členové jednotlivých volebních 
komisí.  
Odpověď: členové komisí jsou delegováni svými stranami a dále jsou komise doplněny o 
členy z řad občanů obce a o další dobrovolné zájemce.  
 
Vzhledem k tomu, že členové komisí strávili v komisích cca. 14 hodin, navrhli zastupitelé  
odměnu pro jednotlivé členy komisí ve výši 1 100,- Kč, a to bez rozdílu funkce ve volební 
komisi. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatečnou odměnu členům komisí za druhé kolo volby prezidenta ČR 
ve výši 1 100,- Kč pro každého člena komise. 

5. Souhlasné stanovisko s  navýšením kapacity ZŠ, školní družiny a školní jídelny – výdejny 
Via Libertatis 

 
 

6. Schválení dodatečné odměny členům komisí za druhé kolo volby prezidenta ČR 
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Hlasování 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 6/3/2018 Schválení dodatečné odměny členům komisí za druhé kolo volby prezidenta 
ČR 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatečnou odměnu členům komisí za druhé kolo volby prezidenta ČR 
ve výši 1 100,- Kč pro každého člena komise. 
 
 
 
 
 
Dne 29. 1. 2018 byl na úřední desce obce Nelahozeves zveřejněn „Záměr obce Nelahozeves uzavřít 
smlouvu o právu provést stavbu na části pozemků ve vlastnictví obce“ p. č. 489/2, 490/2, 502, 520 a 
493 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi, viz. Příloha č. 5a + Příloha č. 5b  k zápisu. Jednalo se o vybudování 
obslužných komunikací a inženýrských sítí, které budou po vybudování převedeny na obec. 
Projektová dokumentace pro územní řízení akce: Lokalita pro 29 RD „Nelahozeves – Lešany – 
V Loučkách“ byla vypracována A 57 Ing. arch. Jiří Hánl, stavební projekce, Všestudy. 
 
Záměr byl sejmut dne 14. 2. 2018.  
Proti tomuto záměru bylo dne 9. 2. 2018 podáno na obecním úřadě Nelahozeves nesouhlasné 
stanovisko občanů. Občané s výstavbou v dané oblasti nesouhlasí z důvodu zvýšené četnosti dopravy 
a hlučnosti. 
 
Rozprava k tomuto bodu: 
 
Občané se obrátili na zastupitelstvo s připomínkami a dotazy: 
- pokud se v Nelahozevsi staví domy, tak je to opakovaně v Lešanech. 29 domů znamená v dané 
lokalitě velkou dopravní zátěž.  
 
- proč se nečeká na územní plán a následně se nepokračuje s výstavbou. V současné době je pole již 
rozparcelované na pozemky a domy. Jednu parcelu má i Anglický resort.  
J. Kebrle odpověděl, že tento záměr je navržen podle platného územního plánu. Část budované 
silnice v projektu vede po pozemku obce. Proto investor potřebuje náš souhlas. A dále potřebuje 
souhlas k trase elektrické přípojky tak, jak je to běžné u nových domů v obci. My nerozhodujeme o 
výstavbě domů, o tom rozhoduje kralupský stavební úřad.  
 
Občany dále zajímalo, zda investor podal připomínky proti novému územnímu plánu. J. Kebrle 
odpověděl, že investor podal námitku na tento prostor 29 domů. Na zbylý prostor ve vlastnictví 
investora z desítkami parcel investor námitku nepodal. 
 
Dále starosta konstatoval, že investor nabízí trasu k odvozu „Hromady 111“, na kterou existuje platné 
stanovisko stavebního úřadu o odstranění stavby. Dále investor souhlasí i s upravenými kótami 
v prováděcí dokumentaci k odvozu. Bavíme se zde o rozdílu v milionech Kč v nákladech na odvoz.   
 
Pan Šimek mluvil o potřebě omezení velikosti nákladních vozidel a o oddálení časového 
harmonogramu stavby a oddálení koryta průtoku kanalizaci. 

 

7. Schválení záměru Obce Nelahozeves uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na části 
pozemků ve vlastnictví obce 
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Starosta dále konstatoval, že v novém územním plánu je plánován polder v tomto prostoru, který 
zachytí až 100letý déšť. Pan Bureš je ochoten v případě realizace projektu odprodat obci pozemek na 
poldr za cenu 100 Kč za m2.  
 
Další okolností je nedobudovaná dešťová kanalizace mezi ulicí v Loučkách, přes ulici Školní do ulice 
Kralupská. Projekt je ve fázi projektové přípravy. V současnosti je prováděna inženýrská činnost.  
 
K záměru se vyjadřuje i policie ČR z hlediska bezpečnosti napojení na krajskou komunikaci (ulice 
V Úvoze).  
 
O. Riegertová se dotázala, zda může investor stavět v dané lokalitě domy, i když obec nepovolí. J. 
Kebrle odpověděl, že podle jeho názoru investor může některé domy stavět i bez schválení 
zastupitelstva. Stavbu povoluje Kralupský stavební úřad. 
 
F. Šimek navrhl vyčistit starou cestu a odvozit skládku 111 touto cestou. 
 
J. Kukla se dotazoval, zda najatá advokátní kancelář zhodnotila situaci.  
Další z dotazů byl, zda má obec hodnocení toho, jak se v Lešanech navýší doprava, když tam bude v 
budoucnu 29 domů navíc.  
 
Zazněl dotaz občana, proč se v oblasti bude dělat nová nádrž. J. Kebrle odpověděl, že se nádrž udělat 
musí, a to ne jedna, ale pět. Toto řešení je obsaženo v generelu odvodu dešťových vod zhotoveném 
společností SWECO-Hydroprojekt. Tato renomovaná společnost má modely, na kterých nasimulují 
určitou zástavbu v okolí a vypočte odtokové poměry. Pokud nechceme opakovat zatopené sklepy V 
Loučkách, tak bychom tento generel měli dodržovat.  
 
Dále byl vznesen dotaz zastupitele, kolik by stálo zabudování kanalizace do té naší staré cesty. 
V případě, že to budeme vědět, budeme se moci lépe rozhodnout o tom, co je pro občany lepší. 
 
O. Riegertová vznesla dotaz, zda se počítá s tím, že se v budoucnu bude dát chodit pěšky z Lešan do 
Nelahozevsi. Dále poznamenala, že zaznělo spoustu otázek, které by chtělo posoudit z více stran a 
odložit schvalování tohoto bodu na příště. 
 
J. Kebrle obeznámil zastupitele s tím, že je ještě možné požadovat smlouvu o spolupráci, ve které si 
obec bude moci zajistit své podmínky. Jedním z bodů může být rozložení harmonogramu do několika 
let.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce odkládá hlasování o záměru Obce Nelahozeves uzavřít smlouvu o právu provést 
stavbu na části pozemků ve vlastnictví obce. Dále ukládá starostovi obce připravit analýzu právního 
stavu po rozhodnutí zastupitelstva obce o tomto bodu a dále ukládá starostovi předložit na zasedání 
zastupitelstva návrh smlouvy o spolupráci mezi Obcí Nelahozeves a investorem s těmito body. 

 Sanace na pozemku 111 
 Prodej pozemků na zřízení polderu 
 Etapizace stavby v souvislosti s dodržením generelu odvodu dešťových vod a dopravní zátěží 

v souvislosti se záměrem 
To vše do příštího zasedání zastupitelstva obce. 
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Hlasování 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 7/3/2018 Schválení záměru Obce Nelahozeves uzavřít smlouvu o právu provést stavbu 
na části pozemků ve vlastnictví obce 
Zastupitelstvo obce odkládá hlasování o záměru Obce Nelahozeves uzavřít smlouvu o právu provést 
stavbu na části pozemků ve vlastnictví obce. Dále ukládá starostovi obce připravit analýzu právního 
stavu po rozhodnutí zastupitelstva obce o tomto bodu a dále ukládá starostovi předložit na zasedání 
zastupitelstva návrh smlouvy o spolupráci mezi Obcí Nelahozeves a investorem s těmito body. 

 Sanace na pozemku 111 
 Prodej pozemků na zřízení polderu 
 Etapizace stavby v souvislosti s dodržením generelu odvodu dešťových vod a dopravní zátěží 

v souvislosti se záměrem 
To vše do příštího zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
 
 
Jedná se o dlouho slibovaný bod. Zastupitelstvo bylo dlouhodobě informováno o tom, že existuje 
záměr vytvořit bonusový program na podporu třídění odpadů poté, co se rozběhne fakturace FCC 
podle svozu reálně svezených nádob.  
 
 Základní myšlenka je jednoduchá. Pokud někdo méně vystrkuje popelnici, bude méně platit. 
Obec vypíše dotační program na podporu třídění odpadů. Občan, který by chtěl bonus pobírat, 
uzavře s obcí smlouvu. Uvede se, o jaké popelnice se bude jednat. Odsouhlasí se částky, které se 
budou vyplácet a po skončení roku obec vyplatí bonus na pokladně nebo na účet občana. Podmínkou 
je, že osoba má zaplacenou popelnici a obec u ní nemá žádné pohledávky.  

 
 Navrhovanými částkami jsou 25,- Kč za nevystrčenou malou popelnici, 33,- Kč za 
nevystrčenou velkou popelnici, za malé Bio 13,- Kč a za velké Bio 20,- Kč. Byl by určen minimální 
počet vývozů, minimum je 17 vývozů ročně. Na Bio není limit. Bio se vyváží 39 krát za rok. Běžná 
popelnice se vyváží 52 krát za rok (nepřestupné roky). Administrativně jsme schopni zvládnout i to, že 
by se určitá část občanů rozhodla přestoupit ze 14 denního tarifu na svoz každý týden.  
 Každý týden přijde report od FCC, který obsahuje kódy vysypaných popelnic. Na obci je 
připravena databáze, která je v testovacím provozu. Analýza na konci roku zabere několik hodin.  
 Ten, kdo se bude chtít připojit k bonusovému program, bude muset mít na nádobě číslo 
nádoby, bude mít namontovaný čip a nádobu bude mít spárovanou. Každý má nárok přihlásit do 
bonusu jednu komunální a jednu Bio popelnici. Návrh smlouvy a návrh dotačního programu 
samotného je upraven podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dotační program 
pomáhali formulovat právníci z KVB.  
 Ti, kteří nemají popelnici spárovanou, dostanou dopis od FCC s žádostí o kontakt a osoba 
pověřená společností FCC jim po domluvě popelnici polepí a spáruje. 
 Výplata bonusů proběhne na účet nebo na podatelně. 
Přílohy k tomuto bodu:  
Příloha č. 6 – Dotační program obce Nelahozeves „podpora třídění odpadu“ 
Příloha č. 7 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
Příloha č. 8 – Žádost o poskytnutí dotace z programu „Podpora třídění odpadu“ 
 

8. Schválení dotačního programu – Bonus na podporu třídění odpadů 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dotační program – Bonus na podporu třídění odpadů v předloženém 
znění.  
Hlasování 
Pro: 6 
Proti: 1 
Zdržel se: 0 
Schváleno 6 hlasy. 
 
Usnesení č. 8/3/2018 Schválení dotačního programu – Bonus na podporu třídění odpadů 
Zastupitelstvo obce schvaluje dotační program – Bonus na podporu třídění odpadů v předloženém 
znění. 
 
 
 

 
Pan Lubomír Pavlíček, který se nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit, poslal svůj návrh k 
dotačnímu programu na obědy seniorů. Navrhuje zvýšit hranici dotačního programu na pětinásobek 
životního minima. Také tento program byl a je schvalován tak, aby vyhovoval zákonu o dotačních 
pravidlech. Program musí být zveřejněn na úřední desce nejméně 30 dní před tím, než začne platit.  
 
Návrh usnesení:  

1. Ruší – usnesení zastupitelstva č. 21/12/2017 v bodech 3. a 4. 

2. Schvaluje – změnu dotačního programu „Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců 
a osob zdravotně postižených v rámci sociálního programu obce“ tak, že čistý příjem jako 
hodnocené kritérium pro poskytnutí dotace nepřesáhne u oprávněného žadatele namísto 4,5 
násobku životního minima 5 násobek podle zákona č. 110/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
409/2011 Sb. 

3. Ukládá – starostovi obce, aby ve spolupráci se sociální komisí připravil a zabezpečil realizaci 
dotačního programu „Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně 
postižených v rámci sociálního programu obce“ se zkušebním provozem do 31. 12. 2018 a 
předložil zastupitelstvu do 31. 3. 2019 vyhodnocení zkušebního provozu dotačního 
programu. 

 
Hlasování 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 9/3/2018 Dotační program na obědy seniorů 

1. Ruší – usnesení zastupitelstva č. 15/12/2017 v bodech 3. a 4. 

2. Schvaluje – změnu dotačního programu „Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců 
a osob zdravotně postižených v rámci sociálního programu obce“ tak, že čistý příjem jako 
hodnocené kritérium pro poskytnutí dotace nepřesáhne u oprávněného žadatele namísto 4,5 
násobku životního minima 5 násobek podle zákona č. 110/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 409/2011 Sb. 

3. Ukládá – starostovi obce, aby ve spolupráci se sociální komisí připravil a zabezpečil realizaci 
dotačního programu „Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně 

9. Dotační program na obědy seniorů 
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postižených v rámci sociálního programu obce“ se zkušebním provozem do 31. 12. 2018 a 
předložil zastupitelstvu do 31. 3. 2019 vyhodnocení zkušebního provozu dotačního 
programu. 

 
 

Diskuze proběhla na tato témata: 
 
Občan sdělil zastupitelstvu, že v ulici Nádražní začala firma LT-Bau navážet materiál ve složení štěrk s 
hlínou. Upozornil na to, že tímto způsobem se vyrovnání terénu v ulici Nádražní těžko vyřeší. Dále 
občan informoval o tom, že se dělají průřezy křovin podél cest a větve se tam povalují. Na druhé 
straně Obec obdržela pochvalu za přistavené kontejnery v Podhořanech. Zamezilo se tím tvorbě 
nepořádku. 
 
O. Riegertová se informovala na skutečnost, kdy bude finální přepojení na kanalizaci. J. Kebrle 
odpověděl, že zhruba polovina těch nemovitostí je již připravena. Technicky by to zapojeno být 
mohlo. Na minulém zastupitelstvu bylo chváleno zřízení živnostenského oprávnění. Nyní KÚ 
schvaluje, abychom zařízení mohli provozovat. Až schválení obec dostane, bude možné začít. Byl 
objednán servisní pracovník, který bude překalibrovávat indukční průtokoměr v PTZ. Je potřeba 
srovnat údaje z obou měřidel, aby byla shodná. 
U cca. třetiny domů probíhá dořešení elektrického připojení.  
Lhůty na úpravu terénu se v žádném případě neprodlouží a budeme na nich trvat. 
 
Byl vznesen dotaz občana, zda je součástí programu oprav také vybudování cesty v Lešanech u statku. 
J. Kukla odpověděl, že je objednán na konzultaci pan Lang, který bude celý stav posuzovat. 
 
Byl vznesen dotaz občana s návrhem zmírnit průjezd těžkotonážních vozidel po obecní silnici.  
J. Kebrle odpověděl, že odpružené vícenápravové auto neudělá tolik hluku jako to obyčejné, 
třítunové.  

 
Pan Šimek upozornil na skutečnost, že auta stojí v ulici v Úvoze a obrátil se na pana starostu s výzvou, 
aby vyzval policii k odstranění tohoto jevu. J. Kukla sdělil, že pokud někdo kontaktuje jeho s touto 
problematikou, bude to s policií řešit. Dále konstatoval, že každý občan, který má pocit, že dochází k 
porušení dopravních předpisů, může se kdykoliv na policii ČR obrátit. 
 
Občanka z ulice Školní se tázala zastupitelstva, z jakého důvodu není dokončen zásyp po opravě 
vodovodní přípojky v ulici Školní. V ulici je „rygol“, přes který probíhá častý provoz, ulice je 
nedokončená. Tazatelka se ptala na to, kdy bude oprava dokončena. J. Kukla odpověděl, že je to 
způsobeno opravou prasklého vodovodu, za opravu odpovídají středočeské vodárny.  
 
Dále bylo zastupitelstvo upozorněno na boule na silnici u ZŠ. Pan starosta odpověděl, že příčinou je 
havárie na neevidované dešťové kanalizaci a příčina jevu bude vyřešena v souvislosti s řešením nové 
dešťové kanalizace. V současnosti není možné zjistit technický stav dešťové kanalizace v dané oblasti, 
protože se na mnoha místech propadá. Je navržen projekt opravy a probíhá inženýrská činnost.  
 
Občan z ulice Vltavská uvedl chybný postup po vybudování kanalizace v této lokalitě. Občan sdělil 
zastupitelstvu, že firma zahrnula silnici a čekala, až si terén sedne. V zahrnutém místě pak vznikaly 
díry. Podle něj jde o špatný a nedbalý přístup dané firmy. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zasedání ukončeno v  20.00  hodin. 

10. Diskuze 
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František Šimek                                           Ing.  Josef Kukla 
  ověřovatel                                ověřovatel 
 

     
 
 
 
 
     Ing. Josef Kebrle 
                                                                         starosta obce         


