Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves,
které se konalo dne 30. 5. 2016
v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Zahájeno: 18:00
Ukončeno: 19:24

Zapsala: Štěpánka Rubešová

Zápis vyhotoven dne: 31.5.2016
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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 8 členů zastupitelstva obce. Ing. Olga
Riegertová je omluvena.
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, prosím, 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 zapisovatelů
Navrhuji určit za zapisovatelky zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Zuzanu Dvořákovou a
paní Štěpánku Rubešovou.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu zastupitel Mgr. Josef Kukla a
zastupitelka Květuše Dittrichová.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 19/5/2016 Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Zapisovatelkami zápisu byly určeny paní Zuzana Dvořáková a paní Štěpánka Rubešová.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé Mgr. Josef Kukla a Květuše Dittrichová.
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2. Schválení programu
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Závěrečný účet MŠ –> Schválení účetní závěrky MŠ
Závěrečný účet ZŠ –> Schválení účetní závěrky ZŠ
Převedení neinvestičních finančních nákladů ZŠ
Rozpočtové opatření č. 2/2016
Revokace usnesení č. 9/2/2016 (spoluúčast občanů na připojení ke kanalizaci)
Schválení smlouvy na připojení ke kanalizaci (Nesaluka x Obec Nelahozeves x Obec
Nová Ves)
7. Nabídka obci k odkoupení pozemku p. č. 197/220 v k. ú. Nelahozeves
8. Darovací smlouva o darování nemovité věci – TJ Dynamo x Obec Nelahozeves
9. Diskuze

Doplnění programu:
- Odsouhlasení přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek
(podpora projektu v oblasti kultury)
- Zpřesnění názvu 1 a 2 – Schválení účetní závěrky MŠ a ZŠ Nelahozeves
- Odstranění bodu 8 – darovací smlouva o darování nemovité věci – TJ Dynamo x Obec
Nelahozeves

Návrh usnesení:
1. Schválení účetní závěrky MŠ
2. Schválení účetní závěrky ZŠ
3. Převedení neinvestičních finančních nákladů ZŠ
4. Rozpočtové opatření č. 2/2016
5. Revokace usnesení č. 9/2/2016 (spoluúčast občanů na připojení ke kanalizaci)
6. Schválení smlouvy na připojení ke kanalizaci (Nesaluka x Obec Nelahozeves x Obec
Nová Ves)
7. Nabídka obci k odkoupení pozemku p. č. 197/220 v k. ú. Nelahozeves
8. Odsouhlasení přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek
(podpora projektu v oblasti kultury)
9. Diskuze
Kdo je pro schválení programu v tomto znění?
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
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Usnesení č. 20/5/2016 Program zasedání
1. Schválení účetní závěrky MŠ
2. Schválení účetní závěrky ZŠ
3. Převedení neinvestičních finančních nákladů ZŠ
4. Rozpočtové opatření č. 2/2016
5. Revokace usnesení č. 9/2/2016 (poplatek za připojení ke kanalizaci)
6. Schválení smlouvy na připojení ke kanalizaci (Nesaluka x Obec Nelahozeves x Obec
Nová Ves)
7. Nabídka obci k odkoupení pozemku p. č. 197/220 v k. ú. Nelahozeves
8. Odsouhlasení přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek
(podpora projektu v oblasti kultury)
9. Diskuze

3. Schválení účetní závěrky MŠ Nelahozeves

Hospodaření MŠ i ZŠ Nelahozeves prošlo auditem objednaným obcí.
Všechny přílohy účetní závěrky Mateřské školy Nelahozeves jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním
úřadě v úředních hodinách.
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly MŠ a Protokol o schválení účetní závěrky MŠ
Nelahozeves (příloha č. 2)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Nelahozeves k 31. 12.
2015. Součástí usnesení je Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Nelahozeves.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy
Nelahozeves do fondů tak, že fond odměn bude naplněn částkou 30.000,-Kč a fond rezervní částkou
78.166,50,-Kč.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
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Usnesení č. 21/5/2016 Schválení účetní závěrky Mateřské školy Nelahozeves k 31. 12. 2015
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Nelahozeves k 31. 12.
2015. Součástí usnesení je Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Nelahozeves.
Usnesení č. 22/5/2016 Hospodářský výsledek Mateřské školy Nelahozeves
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy
Nelahozeves do fondů tak, že fond odměn bude naplněn částkou 30.000,-Kč a fond rezervní částkou
78.166,50,-Kč.

4. Schválení účetní závěrky ZŠ Nelahozeves

Všechny přílohy účetní závěrky Základní školy Nelahozeves jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním
úřadě v úředních hodinách.
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ZŠ a Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ
Nelahozeves (příloha č. 3)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje účetní závěrku Základní školy Nelahozeves k 31. 12. 2015.
Součástí usnesení je Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ Nelahozeves.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy
Nelahozeves do fondů tak, že fond odměn bude naplněn částkou 5.000,-Kč a fond rezervní částkou
2.490,56,- Kč.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 23/5/2016 Schválení účetní závěrky Základní školy Nelahozeves k 31. 12. 2015
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje účetní závěrku Základní školy Nelahozeves k 31. 12. 2015.
Součástí usnesení je Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ Nelahozeves.
Usnesení č. 24/5/2016 Hospodářský výsledek Základní školy Nelahozeves
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy
Nelahozeves do fondů tak, že fond odměn bude naplněn částkou 5.000,-Kč a fond rezervní částkou
2.490,56,- Kč.
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5. Převedení neinvestičních finančních nákladů ZŠ
Žádost pí. ředitelky ZŠ, jedná se o převedení zůstatku z neinvestičního příspěvku na plavecký výcvik (z
94.000,-Kč) na provoz ZŠ Nelahozeves, jedná se o částku 16.340,-Kč.
Tato částka bude použita k organizaci celoškolních akcí pro žáky ZŠ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje převod zůstatku z neinvestičního příspěvku na plavecký výcvik na
provoz ZŠ Nelahozeves, jedná se o částku 16.340,-Kč.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.

Usnesení č. 25/5/2016 Převedení neinvestičních finančních nákladů ZŠ
Zastupitelstvo obce schvaluje převod zůstatku z neinvestičního příspěvku na plavecký výcvik na
provoz ZŠ Nelahozeves, jedná se o částku 16.340,-Kč.

Petice od občanů

6. Rozpočtové opatření č. 2/2016

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2016: (příloha č. 4)
Příjmy:
1. Přislíbená dotace ze Středočeského kraje kultuře na akci Happening na mostě
2. Přijaté peníze ze Středočeského kraje za dotaci pro jednotku JSDH z roku 2015
3. Přislíbená dotace na opravu silnic ze státního fondu (neinvestiční)
4. Přislíbená dotace na opravu hřiště v Lešanech ze státního fondu (investiční)
5. Přijaté peníze od firmy Mero za reklamní činnost v roce 2015
6. Příjmy z našich kulturních akcí – vstupenky
7. Příjmy za inzerci ve zpravodaji
8. Měsíční splátky za pozemek (paní Srpová, poslední splátka 08/2016)
9. Příjem za prodej popelnic
Výdaje:
10. Příjem za nájem bio popelnic
11. Navýšení rozpočtu na opravu silnic kvůli plánované opravě – přislíbená dotace
12. Přislíbení dotace na opravu silnic ze státního fondu – zařazení do výdajů
13. Úprava rozpočtovaných peněz na autobusovou dopravu dle dodatku č. 2 ke smlouvě o
provozování MHD v Kralupech nad Vltavou, platíme měsíčně 16.000,-Kč
14. Příjem za vstupné z kulturních akcí převeden i do výdajů
15. Přislíbená dotace ze Středočeského kraje kultuře na akci Happening na mostě – zařazení do
výdajů
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16.
17.
18.
19.
20.

Přislíbená dotace na opravu hřiště v Lešanech ze státního fondu – zařazení do výdajů
Nákup pozemků
Zaplacené pojištění obce, úprava na přesnou částku
Přesun peněz na materiál na opravu hasičské Tatry – usnesení č. 18/5/2016 z 9. 5. 2016
Přesun peněz na opravu hasičské Tatry – usnesení č. 18/5/2016 z 9. 5. 2016

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.

Usnesení č. 26/5/2016 Rozpočtové opatření č. 2/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016.

7. Revokace usnesení č. 9/2/2016 (spoluúčast občanů na připojení ke kanalizaci)
Dne 29. 2. 2016 bylo schváleno usnesení, kterým byla výše spoluúčasti stanovena na 10.000,-Kč
s možností rozložení splátek na 10 měsíců (1.000Kč/měsíc). Na minulém zasedání zastupitel p.
Matoušek navrhl změnu částky na 5.000,-Kč.
Rozprava:
p. Jirků- zaprvé- gravitační kanalizace vychází v celkovém rozpočtu daleko dráž, ovšem na tlakové
kanalizaci nesmíte zapomenout, že ti, co budou napojeni, budou mít navždy břemeno, budou se
muset starat o elektřinu, zadruhé- náklady: já jsem si prokopal chodník, aby se nenarušil, 2,5 m jsem
si prošťouchnul, vyhrabal jsem si to až na to místo a zakopal, koupil jsem si od firmy celou hadici,
kterou mi prodali za 1000-1200 Kč natáhli ji až tam, dále budu zezadu kopat asi 14 m, z koupelny a z
odpadu a ještě 3 m z dalšího patra, když to spočítáte vychází to na 15.000 Kč plus 4000-5000 Kč na to,
když budu potřebovat elektrickou přípojku s revizní zprávou a navíc mi to půjde skrz žumpu, kterou
budu muset zasypat, s poplatkem 10.000 Kč už jsem na 30.000,-Kč, podávali jsme petici, bojovali jsme
ve volbách za jednotnou Nelahozeves, tak proč by ostatní měli mít jiné výhody než my, byli jsme
rozčileni, že jste petici smetli ze stolu, to je můj názor
zastupitel p. Šimek - mně bylo před 3 měsíci řečeno, že lidé nebudou vůbec nic dělat, že to mají
v rámci projektu, teď slyším, že si to budou sami kopat?
starosta p. Kebrle – nic si p. Jirků kopat nemusel, díru na jímku bude dělat firma, kterou vysoutěží
obec
p. Jirků – kdybych měl kanalizaci gravitační tak klidně 10.000 Kč zaplatím a budu klidný, ale tady se
může něco rozbít, je tam elektřina, bude se to muset hlídat, z čeho jste vycházeli při částce 10.000Kč?
starosta p. Kebrle – obec investuje, v Lešanech se platilo 5.000 Kč jen za to, že vykoukne díra z páteřní
kanalizace, každý si musel udělat projekt a získat stavební povolení, už teď je to přes 10.000 Kč, další
věc, skutečné náklady na vybudování kanalizace u Vás budou nižší, protože se snažíme umisťovat
jímky co nejblíž nemovitosti, je to nejvýhodnější, výkop i s jímkou (tu delší část) bude hradit obec,
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Vaše argumenty jsou pravdivé, každý z náš říká své pravdivé věci, tady si lidé nemusejí udělat vlastní
projekt
p. Jirků – budeme muset zasypat žumpu
zastupitel p. Šimek – my jsme ji museli zasypat také
p. Hůja - v roce 1997 mi nedovolili čističku, tak jsem musel koupit 2 atestované žumpy a nemíním je
teď zasypávat
starosta p. Kebrle – v tom případě nepodepisujte smlouvu a nechte si žumpu, pokud ji máte
atestovanou, já nebudu nutit občany, aby se připojili, pokud budou splaškové vody likvidovat
v souladu se zákonem
zastupitelka pí. Dittrichová- mluvíme tady už alespoň popáté, o kolik se jedná domů? To by obec
zchudla, kdyby to i lidem v Nelahozevsi dala za 5.000 Kč?
zastupitel p. Šimek – zapomínáte, že nám za 5.000 Kč přivedli jen rouru k pozemku a všechno ostatní
jsme si museli dělat sami
zastupitelka pí. Dittrichová – jsme tu pro lidi, kteří nás zvolili a měli bychom se za ně postavit
zastupitel p. Šimek – nás se nikdo neptal, jak to chceme, proč se také neudělal hromadný projekt?
p. místostarosta Kukla – proč obec v Lešanech také nezajistila celkový projekt? nikdo nedokáže
odpovědět
p. Jirků – budeme mít starost s elektřinou, je to velký břemeno
starosta p. Kebrle – teď to máme potřetí na zastupitelstvu, 2x na informačních poradách, já jsem
v době, kdy jsme diskutovali o částce nevěděl, kolik lidé platili v Lešanech, za mě to nestojí tak, že
Lešany x Nelahozeves, myslím, že srovnáváme věci, které srovnat nejdou, vždy objevíte příklad, kdy
vyvrátíte, co kdo řekl..nikdy to nebude úplně spravedlivé, já jsem si myslel, že částka bude ještě větší,
investice obce 100.000Kč do přípojky není v ČR standart, obec investuje ve prospěch občanů
Nelahozevsi v letošním rozpočtu 5.500.000Kč, obec zadala projekt jako jeden celek a tím se ušetřili
významné finanční prostředky, chápu starosti s elektřinou, ale na ty já jsem krátký
zastupitel p. Matoušek – zareaguji na informační porady, kde jsme se bavili o částce, já a pí.
Dittrichová jsme od začátku navrhovali 5.000Kč, na poradách se nemůže hlasovat, p. starosta navrhl
na zasedání 10.000 Kč, myslím si, že by toto mělo být poslední hlasování o částce, protože se točíme
v kruhu a ztrácíme čas na další důležité věci
místostarosta p. Kukla – já jsem žádnou částku nenavrhoval, myslím si, že by tyto poplatky měli být
řešeny místním poplatkem, ale to už nejde vrátit, protože v Lešanech to bylo řešeno formou
spoluúčasti občanů, myslím si, že bychom neměli dělat rozdíly mezi občany z Lešan a z Nelahozevsi

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast občanů na vybudování domovních přípojek k tlakové
kanalizaci v obci ve výši 5.000,-Kč. Zastupitelstvo také schvaluje možnost uhradit tuto částku v 5
měsíčních splátkách po 1000,-Kč. Spoluúčast bude zakotvena ve smlouvách o připojení k tlakové
kanalizaci mezi občany obce Nelahozeves a obcí Nelahozeves. Tímto usnesením se ruší usnesení č.
9/2/2016.
Hlasování:
Pro: 6 (Matoušek, Kratochvíl, Šimek, Turecký, Kukla, Dittrichová)
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Kebrle, Velič)
Schváleno 6 hlasy.
Usnesení č. 27/5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast občanů na vybudování domovních přípojek k tlakové
kanalizaci v obci ve výši 5.000,-Kč. Zastupitelstvo také schvaluje možnost uhradit tuto částku v 5
měsíčních splátkách po 1000,-Kč. Spoluúčast bude zakotvena ve smlouvách o připojení k tlakové
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kanalizaci mezi občany obce Nelahozeves a obcí Nelahozeves. Tímto usnesením se ruší usnesení č.
9/2/2016.

8. Schválení smlouvy na připojení ke kanalizaci (Nesaluka x Obec Nelahozeves x Obec Nová Ves)

Jedná se o smlouvu o spolupráci a o úpravě práv a povinností vlastníků kanalizací pro veřejnou
potřebu provozně souvisejících schválila již obec Nová Ves na svém zasedání zastupitelstva.
Smluvními stranami jsou obec Nová Ves, obec Nelahozeves a společnost Nesaluka.
Předmětem smlouvy je:
Obec Nelahozeves se zde zavazuje vybudovat dopojení tlakové kanalizace do Nesaluky a umožnit
Nové Vsi si vybudovat větev tlakové kanalizace na našem katastru.
Obec Nová Ves se zavazuje vybudovat kanalizaci a zajistit odkanalizování nemovitostí v dílčí části
obce Nelahozeves, které budou příslušet do předmětné stoky vybudované na náklady obce Nová Ves.
Firma Nesaluka se zavazuje odebírat splašky.
Součástí smlouvy je příloha – výše nákladů na čištění a likvidaci 1m³ odpadní vody na ČOV ke dni
podpisu této smlouvy, včetně kalkulace těchto nákladů a příloha – schéma tlakové kanalizace
Miřejovice

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci a o úpravě práv a povinností vlastníků kanalizací
pro veřejnou potřebu provozně souvisejících mezi obcí Nová Ves, obcí Nelahozeves a firmou
NESALUKA, a. s.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 28/5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci a o úpravě práv a povinností vlastníků kanalizací
pro veřejnou potřebu provozně souvisejících mezi obcí Nová Ves, obcí Nelahozeves a firmou
NESALUKA, a. s.
9. Nabídka obci k odkoupení pozemku p. č. 197/220 v k. ú. Nelahozeves
p. Jirků Karel a pí. Jirků Danuše nabízejí obci k odkoupení pozemek p. č. 197/220 v k. ú. Nelahozeves o
celkové výměře 29 m². Tento pozemek je v současné době využíván jako účelová komunikace – ulice
Vltavská. Navrhovaná cena obcí je 100 Kč/m².
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupit pozemek p. č. 197/220 v k. ú. Nelahozeves o celkové
výměře 29 m² za cenu 2.900,-Kč.
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Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 29/5/2016 Odkup pozemku p. č. 197/220 v k. ú. Nelahozeves
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupit pozemek p. č. 197/220 v k. ú. Nelahozeves o celkové
výměře 29 m² za cenu 2.900,-Kč.
10. Odsouhlasení přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek (podpora
projektu v oblasti kultury)

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání 25. 4. 2016 schválilo poskytnutí dotace na
základě naší žádosti ve výši 52.500,-Kč. Dotace je určena na akci Happening na starém mostě.
zastupitel p. Matoušek – Jak se na akci budou účastnit Veltrusy?
starosta p. Kebrle – Doufám, že se Veltrusy budou účastnit stejně jako v loňském roce, o dotaci žádali
také, ale dle mých informací ji nedostali. Nejspíš poneseme větší část nákladů, víc jsou k tomu
schopné říct pí. Hurtíková s pí. Brázdovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace 52.500,-Kč, ev. č. žádosti KUL/KUL/027300/2016 ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek (podpora projektů v oblasti kultury) a zmocňuje
statutárního zástupce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.

Usnesení č. 30/5/2016 Přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek –
Happening na starém mostě
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace 52.500,-Kč, ev. č. žádosti KUL/KUL/027300/2016 ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek (podpora projektů v oblasti kultury) a zmocňuje
statutárního zástupce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
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12. Diskuze

Kolik bude stočné?
starosta p. Kebrle – stočné navrhuji, aby se platilo paušálem, budeme muset vysoutěžit někoho, kdo
se o kanalizaci bude starat, Středočeské vodárny se do toho nehrnou, tudíž nebudeme mít přístup
k vodoměru, zkoumali jsme asi 7 způsobů, ale ve výsledku paušál vyšel nejlépe
p. Pešková – když člověk bude 2 měsíce na chalupě, tak bude platit stejně?
starosta p. Kebrle – ano
p. Jirků – starám se o ulici U Podjezdu, zjistil jsem, že tam někdo pokácel stromy a zůstal tam
nepořádek, kdo to udělal?
starosta p. Kebrle – pokácení stromů jsem objednal já, práce provádí p. Šebesta a práce ještě nejsou
dokončeny, bylo tam 16 akátových stromů v havarijním stavu (kmeny budeme chtít využít i dále)
bohužel jsem o tom nevěděl dříve, aby se kácelo v době vegetačního klidu, zjistil jsem to na obchůzce
s p. Šnýdrem, kde jsme probrali plno dalších věcí, např. zasypané příkopy v Podhořanech
p. Hůja – byl jsem na obecním úřadě a stěžoval si na to, že když k nám někdo jede (záchranná služba,
pošta atd.) nedorazí k nám, jsou špatně mapy na internetu i v GPS, myslel jsem si, že je problém na
katastru, ale tam je vše v pořádku a odkázali mě na Vás, chci vědět, kdo udělal chybu
p. Dvořáková – p. Rymelová posílala požadavek na MěÚ Kralupy nad Vltavou
starosta p. Kebrle – obávám se, že je chyba v mapových podkladech, jde o soukromý subjekt, chybu
neudělal nikdo na obecním úřadě, nemá to s činností žádného úřadu nic společného, vyplníme
reklamační formulář a znovu odešleme, budeme Vás mít v kopii
starosta p. Kebrle – od příštího roku chci změnit systém svozu odpadu, p. Šimek s p. Kuchtou jezdili 3
středy a podíleli se na sčítání, kolik se opravdu vyveze popelnic – což bude i součást nových podkladů
pro výběrové řízení
zastupitel p. Matoušek – je něco nového s poplatky za složenou tunu od A.S.A.?
starosta p. Kebrle – ministr ŽP nám uznal stížnost, ministerstvo původně povolilo kraji prodloužení
lhůty o ¾ roku a zrušil prodloužení této lhůty, kraj je pár měsíců po lhůtě, v momentě kdy rozhodne
kraj, tak se tady budeme mít o čem bavit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání ukončeno v 19:24 hodin.

Mgr. Josef Kukla
ověřovatel

Květuše Dittrichová
ověřovatel

Ing. Josef Kebrle
starosta obce
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