Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Nelahozeves,
které se konalo dne 07. 12. 2015
v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Zahájeno: 18:00
Ukončeno: 19:23
Zapsala: Zuzana Dvořáková

Zápis vyhotoven dne: 8.12.2015

Zahájení zasedání zastupitelstva obce
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 9 členů zastupitelstva obce. 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 zapisovatelky pořizují pro účely zápisu ze zasedání zastupitelstva zvukovou nahrávku.
Pokud je zde někdo, kdo pořizuje vlastní zvukovou nahrávku, žádám, aby se představil a sdělil
přítomným pro jaké účely tak činí.
Představil se: Miloš Mojžiš – nahrávka za účelem zveřejnění na portálu Nela.cz

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Navrhuji určit za zapisovatele zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Zuzanu Dvořákovou a
paní Štěpánku Rubešovou.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu zastupitelka Květuše Dittrichová
a zastupitel Pavel Matoušek.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 1/12/2015 Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Zapisovatelkami zápisu byly určeny paní Zuzana Dvořáková a Štěpánka Rubešová.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelka Květuše Dittrichová a zastupitel Pavel Matoušek.

2. Schválení programu
Program zasedání:

1. Rozpočtové opatření č. 8/2015
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení rozpočtu na rok 2016
Rozpočtový výhled 2017 - 2018
Stanovení oddávacích dnů pro rok 2016
Schválení zásad udělování čestného občanství
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
7. Odsouhlasení odkoupení pozemku p. č. 40 pod dětským hřištěm v Lešanech
8. Diskuze
Doplnění programu:
- stažení bodu 6 (vyhláška poplatky odpad) z programu zasedání zastupitelstva z důvodu dokončení
příprav návrhu na celkovou změnu systému
- Dodávka energií (plyn, elektřina) výběr dodavatele pomocí aukce
- doplnění člena komise pro ŽP (do diskuze)
- vyřazení multikáry z majetku obce
- dořešení situace – služební auto Škoda Fabia

Návrh usnesení:
Program:
1. Rozpočtové opatření č. 8/2015
2. Odsouhlasení odkoupení pozemku p. č. 40 pod dětským hřištěm v Lešanech
3. Schválení rozpočtu na rok 2016
4. Rozpočtový výhled 2017 - 2018
5. Stanovení oddávacích dnů pro rok 2016
6. Schválení zásad udělování čestného občanství
7. Dodávka energií (plyn, elektřina) výběr dodavatele pomocí aukce
8. Vyřazení multikáry z majetku obce
9. Dořešení situace – služební auto Škoda Fabia
10. Diskuze
Kdo je pro schválení programu v tomto znění?
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.

Usnesení č. 2/12/2015 Program zasedání
1. Rozpočtové opatření č. 8/2015
2. Odsouhlasení odkoupení pozemku p. č. 40 pod dětským hřištěm v Lešanech
3. Schválení rozpočtu na rok 2016
4. Rozpočtový výhled 2017 - 2018
5. Stanovení oddávacích dnů pro rok 2016
6. Schválení zásad udělování čestného občanství
7. Dodávka energií (plyn, elektřina) výběr dodavatele pomocí aukce
8. Vyřazení multikáry z majetku obce
9. Dořešení situace – služební auto Škoda Fabia
10. Diskuze
3. Rozpočtové opatření č. 8/2015

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8/2015 (viz. příloha č. 2)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 (viz. příloha č. 2)
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 3/12/2015 Rozpočtové opatření č. 8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 (viz. příloha č. 2)
4. Odsouhlasení odkoupení pozemku p. č. 40 pod dětským hřištěm v Lešanech
Záměr na odkup pozemku p. č. 40 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi od Státního statku Křivoklát
v likvidaci, s. p. Na tomto pozemku se nachází park s dětským hřištěm v Lešanech. Záměrem je
odkoupení pozemku do vlastnictví obce, při případných žádostech o dotace na obnovu hřiště.
Cena za odkup je podle znaleckého posudku 320 tis. Kč. V ceně není jen pozemek, ale jsou tam
naceněny i stromy, keře…
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na odkoupení pozemku p. č. 40, v k. ú. Lešany u
Nelahozevsi z majetku Státního statku Křivoklát v likvidaci, s. p., zapsaného do konkursní podstaty.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Jiří Kratochvíl)
Schváleno 8-mi hlasy.

Usnesení č. 4/12/2015 Odkoupení pozemku p.č. 40, v k.ú. Lešany u Nelahozevsi
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na odkoupení pozemku p. č. 40, v k. ú. Lešany u
Nelahozevsi z majetku Státního statku Křivoklát v likvidaci, s. p., zapsaného do konkursní podstaty.
5. Schválení rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce od 18. 11. - 4. 12. 2015.
K návrhu rozpočtu byly podány tyto pozměňovací návrhy
1/ zařazení paragrafu 2143- 100 000 Kč – informační tabule v obci (převod nevyčerpaných prostředků
z roku 2015)
2/ Paragraf 5512 – financování JSDH – navýšení na 110 000 (70 t původních plus 40t. Náklady na
výbavu nový člen JSDH)
3/ Paragraf 3639 – navýšení o prostředky na odkup pozemku náves Lešany (celkem na paragrafu
3639 bude 435 tis. Kč.)
4/ Paragraf 3312 Hudební činnost – navýšení o prostředky uspořené díky aktivnímu získávání
sponzorských darů a díky reklamní spolupráci v roce 2015 – jedná se o 60.tis Kč, které se znovu
převedou na hudební činnost – ( celkem na paragrafu 3312 bude 170 t. Kč )
Otevírám rozpravu o návrhu rozpočtu a pozměňovacích návrzích :
Kdo je pro zařazení pozměňovacích návrhů do návrhu rozpočtu ?
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Jiří Kratochvíl)
Schváleno 8-mi hlasy.
Hlasování o návrhu rozpočtu obce na rok 2016 včetně zapracovaných pozměňovacích
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2016 jako návrh rozpočtu upravený o pozměňovací
návrhy 1, 2, 3 a 4.
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 5/12/2015 Schválení rozpočtu na rok 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2016 jako návrh rozpočtu upravený o pozměňovací
návrhy 1, 2, 3, 4.

6. Rozpočtový výhled 2017-2018
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017-2018. (viz. příloha č. 3)
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 6/12/2015 Rozpočtový výhled na roky 2017-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017-2018 (viz. příloha č. 3)
7. Stanovení oddávací dnů pro rok 2016
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nelahozeves určuje oddávací dny pro rok 2016 takto:
Duben 2016: Pátek 8,15,29 ; Sobota 30
Květen 2016: Pá 20
Červen 2016: Čt 16 ; Pá 3,17,24 ; So 11
Červenec 2016: Pá 15,22 ; So 16
Srpen 2016: Pá 19,26 ; So 27
Září 2016: Pá 2,9,16 ; So 10,24
Říjen 2016: Pá 7,14
Obřadní místností pro sňateční a občanské obřady zůstává pro rok 2016 zasedací místnost
v Zagarolské čp. 313.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 7/12/2015 Stanovení oddávacích dnů pro rok 2016

Zastupitelstvo obce Nelahozeves určuje oddávací dny pro rok 2016 takto:
Duben 2016: Pátek 8,15,29 ; Sobota 30
Květen 2016: Pá 20
Červen 2016: Čt 16 ; Pá 3,17,24 ; So 11
Červenec 2016: Pá 15,22 ; So 16
Srpen 2016: Pá 19,26 ; So 27
Září 2016: Pá 2,9,16 ; So 10,24
Říjen 2016: Pá 7,14
Obřadní místností pro sňateční a občanské obřady zůstává pro rok 2016 zasedací místnost
v Zagarolské čp. 313.

8. Schválení zásad udělování čestného občanství
V souladu s diskuzí ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 10. 2015 byl připraven návrh zásad pro
udělování čestného občanství obce Nelahozeves.
Ocituji důležité pasáže : … viz. Návrh zásad.
do čl. 2 – doplnit článek tak aby šlo občanství udělovat i in memoriam
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/12/2015 Udělování čestného občanství
Zastupitelstvo obce schvaluje zásady pro udělování čestného občanství obce (viz. příloha č. 4)
9. Dodávka energií (plyn, elektřina) – výběr dodavatele pomocí aukce

4. 12. 2015 bylo provedeno výběrové řízení na dodávku elektřiny a plynu pro obec a mateřskou školu
formou veřejné e-aukce.
Vítězem e-aukce na dodávku elektřiny je firma Amper Market, a.s., Antala Staška 1076, Praha 4
s předpokládanou úsporou 18,05 %.
Vítězem e-aukce na dodávku plynu je firma Pražská plynárenská, a.s., Na Hroudě 1492, Praha 10
s předpokládanou úsporou 43,46%,
S těmito firmami budou uzavřeny smlouvy na dodávku energií na dobu 2 let.
Ceny jsou pak fixní po celou dobu trvání smlouvy. Tato vysoutěžená cena se týká obecních budov a
mateřské školy.
10. Vyřazení multikáry z majetku obce
Multikára MEK 42-67 je nefunkční, nepojízdná. Repas by stál minimálně 500.000,-Kč což se vůbec
nevyplatí. V rozpočtu obce se vyřazení nějak neprojeví.
Kdo je pro vyřazení multikáry z majetku obce?
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 9/12/2015 Vyřazení multikáry SPZ – MEK 42-67 z majetku obce
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením multikáry SPZ – MEK 42-67 z majetku obce.

11. Dořešení situace – služební auto Škoda Fabia
Škodu nebude hradit viník.
Co s autem? Vyřadit – opravit?
Nabídka opravy auta od p. Vedrala ve výši 40.000,-Kč.
Auto má najeto kolem 50.tis km a za tuto cenu s těmito najetými km se jiné auto nekoupí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou služebního auta Škoda Fabia.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Velič, Kebrle)
Schváleno 7-mi hlasy.
Usnesení č. 10/12/2015 Služební auto Škoda fabia
Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou služebního auta Škoda Fabia.

12. Diskuze
Josef Kebrle - Zveřejnění návrhu smlouvy o připojení k tlakové kanalizaci:
- do Vánoc se bude občanům rozesílat smlouva o užívání kanalizační přípojky a o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítě –
k připomínkování
- kanalizační přípojka se dělí na 3 části
a) gravitační část – hradí si občan sám
b) + c) – hradit bude obec za spoluúčasti občanů
- je potřeba vyřešit, kdo bude hradit vybudování elektrické přípojky
Olga Riegertová - Informace o odstoupení Petra Novotného z komise pro životní prostředí a o
jmenování pana Jiřího Michala za člena této komise.
Dne 31.11.2015 přišla rezignace Petra Novotného z komise životního prostředí. Pan Michal Jiří
projevil zájem být členem této komise. Pan Michal Jiří se již v minulosti věnoval věcem ohledně
životního prostředí (např. Lipová alej) a souhlasí s jmenováním.
Komise životního prostředí tedy bude ve složení:
Olga Riegertová
Zdeněk Schneider
Jiří Michal

Pavel Matoušek – upozornění na nesprávné označení ulici v katastrální mapě (Zagarolská vs.
Kralupská)

Petr Zeman – informace ohledně přestavby a přístavby školní jídelny
- v rozpočtu je vyčleněno na tuto akci 8. mil Kč
- projekt se zpracovává
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání ukončeno v19: 23 hodin.

Pavel Matoušek

Květuše Dittrichová

ověřovatel

ověřovatel

Ing. Josef Kebrle
starosta

