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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, 
které se konalo dne 16. 7. 2018 

v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájeno:   18:00             
Ukončeno:  19:32 
 
Zapsala: Alena Kučírková 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 17. 7. 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.  
 
Omluveni jsou zastupitelé pan František Šimek a pan Ladislav Velič. 
 
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.   
 
 
 
 
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 Pavel Matoušek a 
zastupitel Radek Šebesta. 
 
Hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 1/7/2018 Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Alena Kučírková. 
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé Pavel Matoušek a Radek Šebesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
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Program zasedání: 

1. Darovací smlouva – pomoc po požáru 
2. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 „Oprava místní komunikace v ulici Příčná, bezejmenná 

Nelahozeves a ulic v Lešanech“ 
3. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
4. Žádost o zkrácení doby nočního klidu 
5. Návrh dohody od sdružení vlastníků – výstavba 29 RD Lešany 

 
Doplnění programu: 

1. Žádost o proplacení dovolené 
2. Organizace technických služeb (nová pozice manažer odboru správy obecního majetku) 

 
Návrh usnesení: 

1. Darovací smlouva – pomoc po požáru 
2. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 „Oprava místní komunikace v ulici Příčná, bezejmenná 

Nelahozeves a ulic v Lešanech“ 
3. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
4. Žádost o zkrácení doby nočního klidu 
5. Návrh dohody od sdružení vlastníků – výstavba 29 RD Lešany 
6. Žádost o proplacení dovolené 
7. Organizace technických služeb (nová pozice manažer odboru správy obecního majetku) 
8. Diskuze 

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

1. Darovací smlouva – pomoc po požáru 
2. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 „Oprava místní komunikace v ulici Příčná, bezejmenná 

Nelahozeves a ulic v Lešanech“ 
3. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
4. Žádost o zkrácení doby nočního klidu 
5. Návrh dohody od sdružení vlastníků – výstavba 29 RD Lešany 
6. Žádost o proplacení dovolené 
7. Organizace technických služeb (nová pozice manager odboru správy obecního majetku) 
8. Diskuze 

 
 
 
V lednu roku 2018 vypukl požár u rodiny Žambůrkových, která žije v Nelahozevsi v ulici Pod Strání. Na 
zastupitelstvu dne 16. 1. 2018 byla zastupiteli schválena částka 60 tis. Kč (usnesení č. 4/1/2018 Pomoc 
po požáru). Je potřeba smlouvu přeschválit a uvést v ní i v usnesení přímého příjemce pomoci. - paní 
Michaelu Žambůrkovou. Darovací smlouva je Přílohou č. 2 k zápisu. 
 
 

Schválení programu 

 

 

 

 

 

1. Darovací smlouva – pomoc po požáru 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí 
Nelahozeves a paní Michaelou Žambůrkovou na částku 60 tis. Kč, jedná se o pomoc po požáru. 
 
Hlasování 
Pro: 6 
Proti:  
Zdržel se: 1 (Kukla) 
Schváleno 6 hlasy. 
 
Usnesení č. 3/7/2018 Darovací smlouva – pomoc po požáru 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí 
Nelahozeves a paní Michaelou Žambůrkovou na částku 60 tis. Kč, jedná se o pomoc po požáru. 
 
 
 
 
Zhotovitelem „Opravy místní komunikace v ulici Příčná, bezejmenná Nelahozeves a ulic v Lešanech“ 
je firma STRABAG a. s. 
Dodatkem se mění ustanovení smlouvy v článku 3 Cena díla: 
Vzhledem k nepředvídatelným vícepracem, jejich nutnost byla zjištěna až po zahájení stavby, bude 
cena díla zvýšena o 983.417,46 Kč bez DPH.  
 
Dále se tímto dodatkem mění harmonogram stavby, který je přílohou. 
Ostatní články zůstávají nezměněné.  
 
Přílohy k zápisu: 
Příloha č. 3 – Dodatek smlouvy o dílo č. 1  
Příloha č. 3a - Harmonogram 
 
Rozprava: 
Podloží v ulici je v nevyhovujícím stavu. Pod svrchními vrstvami se nacházela vrstva zmáčeného jílového 
podloží a technický dozor nebyl schopen garantovat kvalitu provedení. Za účasti stavebního dozoru a 
zhotovitele došlo k dohodě na optimální variantě pro obec. Spočívá to ve zpevnění kamenivem a ve 
vybudování drenáže tak, aby podloží vyschlo a mělo větší nosnost. Pohybujeme se v zakázce malého 
rozsahu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy o dílo č. 1. 
 
Hlasování 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 4/7/2018 Dodatek smlouvy o dílo č. 1 „Oprava místní komunikace v ulici Příčná, 
bezejmenná Nelahozeves a ulic v Lešanech“ 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy o dílo č. 1. 
 
 
 

2. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 „Oprava místní komunikace v ulici Příčná, bezejmenná 
Nelahozeves a ulic v Lešanech“ 
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Vlastník zřizuje ke služebnému pozemku služebnost inženýrské sítě ve prospěch části kanalizační 
přípojky. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně. 
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence části kanalizační přípojky. 
 
Jedná se o návaznou smlouvu ke smlouvám o kanalizaci. Všichni vlastníci podepsali smlouvu o smlouvě 
budoucí. Aby to mohl podepsat i pan starosta, musí to schválit zastupitelstvo. 
Smlouva o zřízení služebnosti je Přílohou č. 4 k zápisu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
 
Hlasování 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 5/7/2018 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
 
 
 
 
CZPUB s. r. o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha – provozovatel Restaurace v podzámčí 
s jednatelkou Yuliyí Senenko žádá zastupitelstvo dle čl. 1 Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2017 o 
zkrácení doby nočního klidu v termínech 21. 7. 2018, 3. 8. 2018, 18. 8. 2018, 1. 9. 2018, 15. 9. 2018 a 
28. 9. 2018 z důvodu pořádání kulturních akcí v Restauraci v podzámčí, Školní 19, Nelahozeves na 
zahrádce před restaurací. Jedná se o živá vystoupení hudebních skupin, tematické večery 
s reprodukovanou hudbou a podobné akce. Při konání těchto akcí bude úroveň hlasitosti vždy 
přizpůsobena místním podmínkám (jedná se o omezený prostor a proto je prakticky nemožné aby 
úroveň hlasitosti překročila únosnou mez). Pořadatelé věří, že pořádáním těchto akcí přispějí k oživení 
kulturního života v obci a zpříjemní občanům obce i přespolním letní období. Pořadatelé akcí si myslí, 
že podobné akce by si zasloužily povolení produkce alespoň do jedné hodiny po půlnoci i déle a 
nechávají ke zvážení zastupitelům obce. Žádost je Přílohou č. 5 k zápisu. 
 
Byl vznesen dotaz na občana, který bydlí v blízkosti místa pořádaných akcí, zda dne 7. 7. 2018 
nedošlo k rušení nočního klidu. Občan sdělil, že k rušení nočního klidu nedošlo.  
 
P. Matoušek uvedl, že při konání akce Happening na starém mostě byl noční klid posunut do půlnoci. 
Z toho důvodu navrhoval stejný čas ukončení výše uvedených akcí. 
Následně zastupitelstvo navrhlo konec akcí ve 24 hodin. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje zkrácení doby nočního klidu v termínech 21. 7. 2018, 3. 8. 
2018, 18. 8. 2018, 1. 9. 2018, 15. 9. 2018 a 28. 9. 2018 z důvodu pořádání kulturních akcí v Restauraci 
v podzámčí, Školní 19, Nelahozeves na zahrádce před restaurací do 24 hodin. 
 
 

3. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

4. Žádost o zkrácení doby nočního klidu 
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Hlasování 
Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 6/7/2018 Žádost o zkrácení doby nočního klidu 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje zkrácení doby nočního klidu v termínech 21. 7. 2018, 3. 8. 
2018, 18. 8. 2018, 1. 9. 2018, 15. 9. 2018 a 28. 9. 2018 z důvodu pořádání kulturních akcí v Restauraci 
v podzámčí, Školní 19, Nelahozeves na zahrádce před restaurací do 24 hodin. 
 
 
 
 
Jedná se o to, že společenství vlastníku má záměr o výstavbu rodinných domů na uvedených pozemcích 
v Lešanech.  
 
Pan Bureš na předchozím jednání zastupitelstva promluvil o tom, že smlouva je završením 
několikaletého úsilí najít nějaký konsenzus v prostoru, kde se chystá další výstavba. Pan Bureš nakonec 
oznámil, že smlouva tak jak je předložena je nepoužitelná pro realizaci projektu 29 RD. Požaduje, aby 
kanalizace byla přeložena. Dále jde o to, aby se s pozemky vlastníků nepočítalo na další výstavbu 
zasakovacího zařízení pro 111. Dále se bude trvat na tom, aby se sanace z pozemku 111 odvážela po 
obecní komunikaci.  
 
Přílohy k tomuto bodu: 
Příloha č. 6 – Dohoda o spolupráci a o budoucím převodu nemovitostí 
Příloha č. 6a – Situační mapa 

Rozprava k bodu dne 16. 7. 2018: 

Pan Bureš zaslal nový návrh smlouvy a ten předložil zastupitelstvu ke schválení. 

O. Riegertová se tázala, zda by se polder nacházel na jiném pozemku. 
Pan Bureš odpověděl k jinému bodu a vysvětlil, že ze strany vlastníků je ve smlouvě restrikce. Vlastníci 
nechtějí na svém pozemku stavět cokoli, co by souviselo se sanací pozemku 111. Likvidace dešťové 
vody by se posunula na pozemek 111. 
Pan Bureš dále uvedl, že tam, kde dešťová voda padá, tam by se měla likvidovat. Tak to ukládá zákon. 

J. Kebrle sdělil, že je ve smlouvě několik věcí, se kterými nesouhlasí a sdělil, že za něj je takto 
postavenou smlouvu nemožné podepsat. Dále vyzval ostatní zastupitele, aby se k bodu vyjádřili.  

Zastupitel J. Kukla tlumočil názor Ing. Jakoubka, že záměr 29RD je v rozporu s generelem odvodu 
dešťových vod. Bylo uvedeno, že k tomu, jak se bude likvidovat dešťová voda v obci, byl vypracován 
generel odvodu dešťových vod.  

Pan Bureš oznámil, že vlastníci vstoupili do jednání s tvůrcem generelu,  panem Ing. Jakoubkem. 
Z jednání není písemný zápis. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dohody o spolupráci o budoucím převodu nemovitostí mezi obcí 
Nelahozeves a spoluvlastníky zastupovanými panem Ing. Burešem. 

5. Návrh dohody od sdružení vlastníků – výstavba 29 RD Lešany 
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Hlasování 
Pro: 0 
Proti: 3 (Kebrle, Matoušek, Šebesta) 
Zdržel se: 4 
Návrh nebyl přijat. 

 
 
 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se pan Ing. Josef Kebrle stal k 1. 7. 2018 neuvolněným starostou, nestihl 
vyčerpat řádnou dovolenou. Dle zákona o obcích v § 81a (6) žádá zastupitelstvo o schválení proplacení 
dovolené 7,5 dne, to je 12 784,- Kč. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení dovolené neuvolněnému starostovi obce v rozsahu 7,5 dne, 
to je 12 784,- Kč. 
 
Hlasování 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 7/7/2018 Žádost o proplacení dovolené 
Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení dovolené neuvolněnému starostovi obce v rozsahu 7,5 dne, 
to je 12 784,- Kč. 
 
 
 
 

 

 V úvodu do problematiky promluvil pan starosta o tom, že často diskutovaným tématem je to, 
jakým způsobem se budou provádět technické služby v obci. (zda zvýšit počet zaměstnanců, 
nakoupit mechanizaci) 

 Dále bylo uváděno, že účetní obce s narůstající agendou není schopna majetek fyzicky 
inventarizovat. Tuto část majetku je třeba předat i z hlediska administrativy. (Spuštěním 
kanalizace přibyde paní účetní agenda spojená s fakturací stočného, obec se s největší 
pravděpodobností stane plátcem DPH.) 

 Bylo uvedeno, že na jiných obcích je zřizována správa odboru majetku. 

 Dále je nutné vypracovat plán údržby a oprav obecních budov. 

 Je třeba řídit najímané brigádníky v období srpna a v období dovolené pana Šimka. 

 Častým tématem do diskuze je to, co se udělá se zatáčkou, zda by bylo dobré zřídit tam budovu 
technických služeb a návazně na to, co bude provedeno s budovou hasičárny. V souvislosti 
s nově vznikající budovou technických služeb by měly být vypracovány soupisy technické 
činnosti.  

 Z toho všeho by bylo potřeba vyrobit ucelený materiál. 
 
Pan starosta navrhoval, aby pan Jakub Brynda vykonával práci spojenou s údržbou zeleně a na druhé 
straně činnost administrativní, která by souvisela například s údržbou budov. Plat by byl aritmetickým 
průměrem mezi mzdou pana Šimka (současná údržba zeleně) a mzdou např. místostarosty.  

6. Žádost o proplacení dovolené 
 

 

 

7. Organizace technických služeb 
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Způsob financování pozice by byl prováděn smluvně, a to na údržbu zeleně a dále by pan Brynda 
fakturoval obci za práci spojenou s vytvořením konceptu technických služeb a správy majetku. Do 
organizační struktury úřadu by se zatím nezasahovalo. 
 
Jinou alternativou by bylo zřídit funkci tajemníka obce.  
P. Matoušek oponoval, že tajemník může být v obci zřízen za předpokladu, že bude zřízena i rada.  
 
P. Matoušek se dotazoval na to, zda by na pozici správce majetku nemělo být vypsáno výběrové řízení. 
Uvedl, že například VHS bylo vybíráno z několika uchazečů.  
 
R. Šebesta navrhl schválit variantu pana starosty do konce roku 2018.  
 
J. Kebrle upozorňoval na to, že co se týká rozpočtu, vychází obec dobře, jelikož pan Šimek nemá již 
k sobě pana Kajínka.  
 
Pan Jakub Brynda obeznámil příchozí s tím, že jeho prací by bylo připravit koncept technických služeb 
a správy majetku. Šlo by o vytvoření koncepčního materiálu rozvoje technických služeb.  
 
J. Ryšavý uvedl, že problémy nejsou nejen v obecních budovách, ale i v pozemcích. (V Podhořanech 
v rámci občanské poradny řeší problém, kde má obec věcné břemeno na pozemku vlastníka.) J. Ryšavý 
uvedl, že i takové problémy je třeba řešit a je třeba udělat přehled toho, které pozemky obci patří.  
J. Kukla souhlasil. 
 
P. Matoušek se tázal, zda je koncept rozvoje technických služeb pouze přípravou a shrnutím. Apeloval 
na to, že by se následně mělo vyhlásit výběrové řízení. Dále uváděl, že v současném obsazení úřadu 
jsou kapacity (např. paní Veličová), které by byly schopny například správu majetku vykonávat.  
 
J. Kukla uvedl, že výběrové řízení je vypsáno na pracovníka technických služeb.  
Z hlediska vytvoření koncepčního materiálu rozvoje technických služeb se jedná o úkol, který by se 
mohl zadat jako práce navíc.  
 
J. Ryšavý poreferoval, že zastupitelstvo obce by mělo schválit vytvoření koncepce správy majetku obce 
společně s činností údržby obce. K tomu, aby do určité doby daný člověk zpracoval koncept a uvedenou 
pracovní náplň, na základě toho se stanoví hodnocení. Do té doby by to starosta měl řešit odměnami. 
Následně by zastupitelstvo mělo schválit pracovní náplň. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vytvořením koncepce správy a údržby majetku obce a koncepce 
technických služeb.  
 
Hlasování 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdržel se: 2 (Matoušek, Turecký) 
Schváleno 5 hlasy. 
 
Usnesení č. 8/7/2018 Organizace technických služeb 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vytvořením koncepce správy a údržby majetku obce a koncepce 
technických služeb.  
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Diskuze proběhla na tato témata: 
 
Zazněly dotazy občana, pana J. Ryšavého: 
Občan upozorňoval na to, že předchozí neděli se v prostorách Zagarolské 313, nedělní občanské 
poradně, prováděly úpravy a pan Ryšavý neměl možnost přivítat do občanské poradny obyvatele 
Nelahozevsi. Pan starosta uváděl, že v budově knihovna Zagarolská byl sestavován nový nábytek. 
 
Občan upozorňoval zastupitele na to, že za necelé tři měsíce budou nové volby do zastupitelstva a 
mělo by se bilancovat. Pan Ryšavý navrhoval, že by se mělo zpracovat určité shrnutí toho, co se udělalo 
a vyhodnotit práci čtyř let zastupitelstva. Dále by bylo dobré uveřejnit ve Zpravodaji vyhodnocení 
činnosti komisí, výborů a zastupitelstva k veřejnému obeznámení obce. V závěrečném hodnocení by 
mělo být určité doporučení pro další zastupitelstvo.  
 
Občan se dotazoval na to, zda již zastupitelstvo jednalo o rozhlase. Pan Ryšavý vysvětloval, že obecní 
rozhlas se v současné době hodně rozvíjí v souvislosti se systémem varování. Oblast obecního rozhlasu 
by se měla dostat do popředí.  
 
Občan dále navázal na finanční prostředky a apeloval na to, aby se nezapomnělo na dotažení získání 
finančních zdrojů ze skládky. Upozorňoval na to, že doba pro získání prostředků ze skládky se krátí. Je 
třeba to řešit, aby obec nestála v roce X v bodě, že peníze už nebude možné získat.  
 
Pan Ryšavý se zajímal o to, co se bude dít s bývalým stromořadím V Úvoze. Občan řekl, že odumírá 
jeden strom za druhým a apeloval na to, aby se v daném místě vysadily nové stromky.  
 
Posledním dotazem pana Ryšavého bylo, zda by se zastupitelstvo nemělo vrátit k otázce zřízení četníka 
v obci. Obecní četník dříve býval běžnou funkcí v obci. 
J. Kukla, že není možné, aby v obci byl pouze jeden četník. Vysvětloval, že se četníci musí vzájemně 
krýt, musí probíhat noční služby atd. V Nové Vsi to mají zprostředkováno bezpečnostní agenturou, 
kterou si pronajímají.   
 
Na dotazy pan starosta odpověděl následovně: 
K otázce zřízení rozhlasu má obec přislíbenou dotaci. Existuje již projekt a rozhlas je ve fázi výběrového 
řízení. 
Dále pan starosta publiku vysvětloval problematiku získání peněz ze skládky. MŽP zrušilo původní 
rozhodnutí Kraje. Proti rozhodnutí se odvolává i obec Uhy. MŽP opravilo názor svého úředníka. Nyní je 
na panu Chramostovi, aby opravil svou kalkulaci.  
J. Kukla uvedla, že spor nedává logiku. Jde o proporcionální posuzování velikosti skládky. (Obec má 
nárok na 500,- Kč za uložení jedné tuny odpadu.) 
 
Dále pan starosta a pan místostarosta shrnovali, co zůstává v obci k řešení: 

 Hasičárna je ve stavu, kdy je dohodnuta dispozice budovy. Nyní je to u pana projektanta. 
 Stará budova MŠ: došlo ke směně pozemků s panem Kratochvílem a byl vypracován projekt 

MŠ, který ale nedopadl dobře díky posudku na hygienu. Čeká se na opravený projekt od pana 
projektanta.  

 Je zpracovávána studie na využití kulturního domu. Je třeba pracovat na projektové 
dokumentaci. 

 Další věcí je kanalizace splašková, tlaková, která je naprojektována a zbývá dořešit 
majetkoprávní vztahy s vlastníky.  

11. Diskuze 
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 Propojka dešťové kanalizace mezi ulicí Kralupskou a ulicí V Loučkách.  
 Co se starou samoobsluhou v ulici Pod Strání – mohly by zde vzniknout 4 nájemní jednotky při 

využití dotace na sociální bydlení.  
 V Lešanech se nachází bývalá knihovna – klubovna spolku Lešánek a volební místnost. Je třeba 

promyslet její využití. 
 Studie krajské komunikace, přemostění chodníků, doplnění chodníků.  

 
Zazněly další dotazy z publika: 
 
Občan se tázal v souvislosti s budováním kanalizace v ulici Nová. Je napojen na kanalizaci Nová Ves. 
Zastupitelstvem obce Nelahozeves byla stanovena částka 50,- Kč za kubický metr. V Nové Vsi mají 56,- 
Kč. J. Kebrle sdělil, že probíhá jednání s Novou Vsí, aby byla uzavřena trojstranná smlouva s tím, že 
technické podmínky k připojení budou brány ze smlouvy s Novou Vsí. Obec Nelahozeves prosazuje 
variantu, kdy Nová Ves bude fakturovat jejich stočné Nelahozevsi a Nelahozeves bude fakturovat 
Nelahozeveské stočné svým občanům.  
 
Pan Bureš se vrátil k problematice výstavby 29 RD v Lešanech. Upozorňoval na to, že sdružení vlastníků 
nechtělo rušit výstavbu kanalizace. Chtěli to řešit komplexně a jejich pohled byl „stravitelný“.  
Pan Bureš požadoval, aby v jednání s nimi obec nabídla partnera pro sjednání podmínek a přeložení 
harmonogramu a tak dále.  
J. Kebrle panu Burešovi sdělil, že pokud předloží nějaký další bod k projednání do zastupitelstva, bude 
zařazen na program zastupitelstva a bude se o něm hlasovat. 
 
Pan Bureš žádal o zařazení bodu do zastupitelstva na téma: Jak bude obec pracovat s tím, že nechala 
vystavět kanalizaci na pozemcích sdružení vlastníků. 
 
Občan sdělil, že od firmy Kožený v souvislosti s vybudováním kanalizace dostal vyčíslenou nabídku 
v příliš vysoké částce (cca 80 tis. Kč). Pan starosta upozorňoval na to, že další firmou, která v obci 
funguje, je pan Marek. Obec zde figuruje pouze jako zprostředkovatel. 
 
Občané se tázali na realizaci komunikace ulice U Kapličky.  
J. Kukla obeznámil příchozí s datem, kdy firma nastoupí. Dále uvedl, že oznámí, kdy přijede technický 
dozor, který vysvětlí, co se bude dělat a v jakém rozsahu.  
Občanka upozorňovala zastupitelstvo na to, že obyvatelé dostali do schránek nákres toho, jaká část 
komunikace se má opravovat a poukazovala na skutečnost, že úprava v plánku není kompletní až k 
poslednímu domu.  
J. Kukla odpověděl, že se zeptá na nákres pana Langa. Jedná se o nákres firmy STRABAG, kterou firma 
dávala občanům do schránky. Obec tento nákres nemá.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zasedání ukončeno v 19:32 hodin. 
 
 
 
 
 
  Pavel Matoušek                                           Radek Šebesta 
      ověřovatel                                     ověřovatel 
 

     
 
 
 
 
 
     Ing. Josef Kebrle 
                                                                         starosta obce         


