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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, 
které se konalo dne 19. 12. 2016 

v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájeno:  18:00             
Ukončeno: 19:45 
 
Zapsala: Zuzana Dvořáková 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 21. 12. 2016 
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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 8 členů zastupitelstva obce.  
 
Omluveni: pí Dittrichová-nemoc 
 
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. 
 
Představil se: p. Mojžiš – nahrávka pořízena za účelem zveřejnění na portálu nela.cz 
 
 
 
 
Navrhuji určit za zapisovatelku zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Zuzanu Dvořákovou. 
 
Hlasování:  
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu zastupitel František Šimek a 
Radek Šebesta. 
 
Hlasování: 
Pro:  8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 1/12/2016 Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Zuzana Dvořáková. 
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé František Šimek a Radek Šebesta. 
 
 
 
 
 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
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Program zasedání: 

 
1. Rozpočtové opatřené č. 6/2016 
2. Schválení rozpočtu na rok 2017 
3. Rozpočtový výhled 2018 – 2019 
4. Schválení nového odměňování zastupitelů, členů výborů a komisí 
5. Projektová karta č. 28 (drobné stavby v krajině – sakrální) 
6. Projektová karta č. 29 (výsadba veřejné zeleně – alej v Lešanech) 
7. Projektová karta č. 30 (obecní rozhlas v obci) 
8. Cena obce Nelahozeves 
9. Diskuze 

 
Doplnění programu: 

- Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019652/VB/01  
 
Návrh usnesení: 

1. Rozpočtové opatřené č. 6/2016 
2. Schválení rozpočtu na rok 2017 
3. Rozpočtový výhled 2018 – 2019 
4. Schválení nového odměňování zastupitelů, členů výborů a komisí 
5. Projektová karta č. 28 (drobné stavby v krajině – sakrální) 
6. Projektová karta č. 29 (výsadba veřejné zeleně – alej v Lešanech) 
7. Projektová karta č. 30 (obecní rozhlas v obci) 
8. Cena obce Nelahozeves 
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019652/VB/01  
10. Diskuze 

 
Kdo je pro schválení programu v tomto znění?  
 
Hlasování: 
Pro:  8                         
Proti:  0                
Zdržel se: 0 
Schváleno 8 hlasy. 
 
 
Usnesení č. 2/12/2016 Program zasedání  

1. Rozpočtové opatřené č. 6/2016 
2. Schválení rozpočtu na rok 2017 
3. Rozpočtový výhled 2018 – 2019 
4. Schválení nového odměňování zastupitelů, členů výborů a komisí 
5. Projektová karta č. 28 (drobné stavby v krajině – sakrální) 
6. Projektová karta č. 29 (výsadba veřejné zeleně – alej v Lešanech) 
7. Projektová karta č. 30 (obecní rozhlas v obci) 
8. Cena obce Nelahozeves 
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019652/VB/01 
10. Diskuze 

 
 

2. Schválení programu 
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Rozpočtové opatření – příloha č. 2 
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6: 
1) zvýšení příjmu daní - DPFO 
2) zvýšení příjmu daní - DPH 
3) zvýšení příjmů ze skládky 
4) zaplacený poplatek za psa 
5) zvýšení příjmu daní - hazard 
6) navýšení příjmů ze správních poplatků (ověřování podpisů apod.) 
7) oprava zaslané dotační částky na opravu SISI v příjmech. 
8) vrácení částky zpět kraji, nevyčerpaná dotace na volby 2016 v příjmech 
9) nevybraný poplatek od občanů na stavbu kanalizace ul. Vltavská a další; přesunuto do rozpočtu 
2017 
10) přijaté dary od firem na akci "posezení s důchodci" 
11) Příjem z Věcných břemen od společnosti RWE 
12) Příjmy z nájmů. 
13) příjem od pojišťovny - náhrada za škodu (havárie MŠ) 
14) vrácená hotovost za stravenky za pana Krále při rozvázání poměru 
15) faktura za umístění psa v útulku a jeho péče u veterináře. 
16) Studie na rekonstrukci MŠ. 
17) oprava zaslané dotační částky na opravu SISI ve výdajích. 
18) navýšení nákladů na energie v kulturním domě 
19) Správní poplatek za povolení ke stavbě hřiště u Dynama. 
20) navýšení nákladů na elektřinu - veřejné osvětlení. 
21) navýšení nákladů na opravy a údržbu veřejného osvětlení, nečekané havárie v listopadu na 
Dvořákově stezce apod. 
22) zvýšení nákladů na pořízení územního plánu dle dodatku č. 4 
23) zvýšení nákladů na energie v hasičárně. 
24) vrácení částky zpět kraji, nevyčerpaná dotace na volby 2016 ve výdajích 
25) přesun peněz z většiny navýšených příjmů do financování - ušetření. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016. 
 
Hlasování 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 3/12/2016 Rozpočtové opatření č. 6/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 dle přílohy č. 2 
 
 
 
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce od 30. 11. 2016 – 15. 12. 2016 (příloha č. 3) 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2017 v předloženém znění. 
¨ 

3.  Rozpočtové opatření č. 6/2016 
 

 

4. Schválení rozpočtu na rok 2017 
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Hlasování: 
Pro:  8                                              
Proti: 0                                
Zdržel se:  0 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 4/12/2016  Rozpočet na rok 2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2017 v předloženém znění. 
 
 
 
 
 
Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019 (příloha č. 4) 
Rozprava: Olga Riegertová – je zohledněn ve výhledu nárůst obyvatel na základě nové výstavby? 
Josef Kebrle – nárůst obyvatel nehraje v rozpočtovém výhledu velkou roli / v letošním roce byl nárůst 
obyvatel 40, to je 2% /. Větší roli hraje přerozdělení celostátních výnosů z daní. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019.  
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 5/12/2016 Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019. 
 
 
 
 
 Změna v odměňování členů zastupitelstva od 1. 1. 2017. 
 
Uvedení do problému: 
Vláda ČR schválila na svém zasedání 19. 12. 2016 novelu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů pod číslem NV 414/2016 Sb. s 
účinností od 1. 1. 2017. 
 
Uvolnění členové ZO /u nás starosta a místostarosta/ mají navýšení nárokové. Neschvaluje se na 
zasedání zastupitelstva.  
Neuvolnění členové ZO - navýšení schvaluje zastupitelstvo, popř. vyplývá z předcházejících usnesení 
ZO.  
 
Navrhuji přijmout nové usnesení v souvislosti odměňování zastupitelů v souvislosti s novelou vyhl. č. 
37/2003 Sb. dle metodiky vydané MV ČR. 
Dále navrhuji valorizaci odměn pro členy komise, a to zvýšení o 100,- Kč. 
 
Návrh usnesení:  

5. Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019 
 

6. Schválení nového odměňování zastupitelů, členů výborů a komisí 
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Zastupitelstvo obce Nelahozeves stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena ZO, 
člena ZO a zároveň člena výboru nebo komise, člena ZO a zároveň předsedu výboru nebo komise 
podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění od 1. 1. 2017.  
člen zastupitelstva                                                      599,- Kč 
člen ZO a zároveň člen výboru nebo komise            1 775,- Kč 
člen ZO a zároveň předseda výboru nebo komise      2 041,- Kč 
 
Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu pro nečleny ZO, ale členy výborů nebo komisí na 
částku 600,- Kč. 
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 8 hlasy.  
 
Usnesení č. 6/12/2016 Schválení nového odměňování zastupitelů, členů výborů a komisí 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena ZO, 
člena ZO a zároveň člena výboru nebo komise, člena ZO a zároveň předsedu výboru nebo komise 
podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění od 1. 1. 2017.  
člen zastupitelstva                                                      599,- Kč 
člen ZO a zároveň člen výboru nebo komise            1 775,- Kč 
člen ZO a zároveň předseda výboru nebo komise      2 041,- Kč 
 
Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu pro nečleny ZO, ale členy výborů nebo komisí na 
částku 600,- Kč. 
 
 
 
 
 
Oprava a udržování drobných sakrálních staveb a památek v krajině – kaplička v Lešanech, svatý Ján, 
kamenný sloup / památník Sisi/, milník u Podhořan, křížek v Lešanech, mlýnský kámen na Dvořákově 
stezce. Cílem projektu je restaurování těchto památek a po té údržba těchto památek a jejich okolí. 
Projektová karta č. 28 (příloha č. 6) 
Žádáme o dotace a k tomu potřebujeme tuto projektovou kartu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou kartu č. 28 strategického plánu obce Nelahozeves.  
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 7/12/2016 Projektová karta č. 28 (drobné stavby v krajině – sakrální) 
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou kartu č. 28 strategického plánu obce Nelahozeves. 
 
 
 
 

7. Projektová karta č. 28 (drobné stavby v krajině – sakrální) 
 
 
 

8. Projektová karta č. 29 (výsadba veřejné zeleně – alej v Lešanech) 
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Projektem je výsadba veřejné zeleně v obci. Pro rok 2017 se plánuje výsadba stromů a vytvoření 
aleje, spojující staré Lešany s resortem. Další akcí je výsadba živého plotu okolo dětského hřiště 
v Lešanech. V dalších krocích se plánuje výsadba stromů v ulicích v horním resortu. 
Projektová karta č. 29 (příloha č. 7) 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou kartu č. 29 strategického plánu obce Nelahozeves. 
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 8/12/2016 Projektová karta č. 29 (výsadba veřejné zeleně – alej v Lešanech) 
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou kartu č. 29 strategického plánu obce Nelahozeves. 
 
 
 
 
 
Projektem je vybudování obecního rozhlasu v obci pro lepší informovanost občanů. 
Projektová karta č. 30 (příloha č. 8) 
Rozprava: Pavel Matoušek – dotaz na formu OR. odpovídá J.Kukla – jedná se o bezdrátový rozhlas 
s napojením na výstražný a varovný systém. 
Matoušek – proč se namísto OR nevyužívá SMS kanál? J.Kukla – není to systém, protože je připojeno 
cca 150 obyvatel a nepokrývá to informovanost většiny obyvatel obce. 
P. Matoušek – jaká je předpokládána cena? 
J.Kebrle – v rozpočtu obce se počítá s cenou cca 1. mil. Kč, rozpočet s varovným systémem je dražší, 
ale byl by pokryt částečně dotací. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou kartu č. 30 strategického plánu obce Nelahozeves. 
 
Hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 1 (Matoušek) 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 9/12/2016 Projektová karta č. 30 (obecní rozhlas v obci) 
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou kartu č. 30 strategického plánu obce Nelahozeves. 
 
 
 
 
 
Navrhuji k přijetí pravidla udělování ocenění obce Nelahozeves za významné zásluhy nebo za 
mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím. 
 
Rozprava :  

9. Projektová karta č. 30 (obecní rozhlas v obci) 

10. Cena obce Nelahozeves 
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- Diskutován počet možných ocenění „za hrdinství“ 
- Diskutován počet ocenění za významné počiny v ostatních oblastech 
- Diskutovány různé kombinace situací kdy situace vznikne v Nelahozevsi a občan není místní 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla udělování ceny obce Nelahozeves (příloha č. 9) 
 
Hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Kukla) 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 10/12/2016  
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla udělování ceny obce Nelahozeves (příloha č. 9)  
 
 
 
 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019652/VB/01 – akce „Nelahozeves, 
Školní p. č. 86/15 – vedení NN“. Smlouva (mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s.) se dotkne pozemku ve 
vlastnictví obce parc. č. 89/1 a p. č. 305/1 v k. ú. Nelahozeves (věcné břemeno cca 46 m). Jde o zřízení 
nového odběrného místa v Nelahozevsi na parcele p. č. 86/15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 
byla odsouhlasena zastupitelstvem dne 29. 2. 2016 pod č. 12/2/2016. Jednorázová náhrada za věcné 
břemeno je 1.000,-Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s. na pozemku parc. Č. 89/1 a p. č. 305/1 v k. ú. Nelahozeves za účelem zřízení nového 
odběrného místa. Cena za zřízení věcného břemene je 1.000,-Kč. 
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 11/12/2016  
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s. na pozemku parc. č. 89/1 a p. č. 305/1 v k. ú. Nelahozeves za účelem zřízení nového 
odběrného místa. Cena za zřízení věcného břemene je 1.000,-Kč. 
 
 
 
 
 
 
p. B.             – poděkoval za úpravu svahu u dráhy ( pozemky 67/1 a 67/10 k.ú. Nelahozeves.) 
                      -  dotaz na úpravu křižovatky ulice Nádražní –Miřejovice, kde je uložena kanalizace a              
                         těžká technika ji ničí, silnice se propadá. 

               -  na jedné parcele se skladuje stavební suť  

12. Diskuze 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019652/VB/01 
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p. Žambůrek – upozornil na problém nepřehledné a neosvětlené křižovatky u Starých Ouholic(    
svodidla, stožár se solárním napájením, patníky). 
P. Kukla – silnice je ve správě KSUS. Byl proveden bezpečnostní audit, ve kterém se navrhuje úprava 
této křižovatky. To musí provést správce komunikace.   
  
p. B. – nepřeje si být v zápise ze zasedání jmenován. 
p. Jirků- stížnost na brzký odjezd autobusu z posezení s důchodci 
p. Kukla – bylo objednáno po dohodě se samotnými seniory 
p. Ovsenáková – upozornila na absenci poštovních schránek v obci 
p. Kebrle – bude jednat s českou poštou 
 
p. Ryska – dotaz na vybudování kanalizace na Dvořákově stezce, má problém se zajížděním fekálního 
vozu ke své jímce. Proč neuvažuje obec o postavení čističky na Dvořákově stezce? 
p. Kebrle – Čistička pro tuto část obce nejsou dobře vynaložené finance. Jedná se o malou část 
obyvatel. Pro obec je nyní prioritou výstavba tlakové kanalizace.  
p. Žambůrek – připomínka k opravě silnice v ulici Školní – není opravena v části u hřbitova, proč? 
p. Kukla, p. Kebrle – nejednalo se o kompletní rekonstrukci, ale jen o opravu vozovky, aby byla 
sjízdná. Část u hřbitova bude zařazena do plánu oprav na rok 2017. 
    
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zasedání ukončeno v 19:45 hodin. 
 
 
 
 
 
František Šimek Radek Šebesta 
ověřovatel    ověřovatel 
 
     
 
 
 
 
 
     Ing. Josef Kebrle 
                                                                         starosta obce         


