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Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva Obce Nelahozeves,
které se konalo dne 28. 04. 2015

v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Zahájeno: 18:00           
Ukončeno: 19:10           

Zapsala: Zuzana Dvořáková

Zápis vyhotoven dne:  
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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. Zastupitelstvo 
je tedy usnášeníschopné. 
Omluven: Pavel Matoušek

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.

Dále podávám informaci o změně zápisu zasedání zastupitelstva ze dne 24. 03. 2015. Na zákldě 
připomínky byl zápis po kontrole se zvukovou nahrávkou opraven na správné, schválení změní 
usnesení, které v tuto chvíli zní:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 /2015 s touto nápravou – změna)§ 2321 
(odvádění a čištění odpadních vod)  navýšení z 1.020.000,-Kč na 1.165.000,-Kč.

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.

Představila se:
Eliška Brázdová - nahrávka za účelem zveřejnění na portálu Nela.cz

Navrhuji určit za zapisovatele zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Zuzanu Dvořákovou a 
paní Štěpánku Rubešovou.

Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Schváleno 8-mi hlasy.

Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu zastupitelku Olgu Riegertovou a 
zastupitele Jiřího Kratochvíla.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Jiří Kratochvíl)

Schváleno 7-mi hlasy.

Zahájení zasedání zastupitelstva obce

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
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Usnesení č. 8/4/2015 Určení ověřovatelů a zapisovatelů 
Zapisovatelkami zápisu byly určeny paní Zuzana Dvořáková a Štěpánka Rubešová.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitel Jiří Kratochvíl a zastupitelka Olga Riegertová.

Program zasedání:

1. Schválení smlouvy se SFŽP o části dotace na „Zateplení – MŠ Zagarolská 313“
2. Rozpočtové opatření na nákup protipovodňových pytlů dle povodňového plánu
3. Informace o veřejnosprávní kontrole hospodaření obce
4. Účetní závěrka obce Nelahozeves
5. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Klubu seniorů Nelahozeves, z.s. 
6. Delegování člena při zastupování na mimořádných a řádných valných hromadách VKM
7. Diskuze

Doplnění programu: 
1. Bod 2 navrhuji upravit na schválení rozpočtového opatření č. 3/2015. Důvodem je potřeba 

získání dalších podkladů k rozhodnutí o nákupu protipovodňových pytlů (vyjádření ke 
vhodnosti současných protipovodňových pytlů)

Návrh usnesení:
Program:

1. Schválení smlouvy se SFŽP o části dotace na „Zateplení – MŠ Zagarolská 313“
2. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2015
3. Informace o veřejnosprávní kontrole hospodaření obce
4. Účetní závěrka obce Nelahozeves
5. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Klubu seniorů Nelahozeves, z.s. 
6. Delegování člena při zastupování na mimořádných a řádných valných hromadách VKM
7. Diskuze

Kdo je pro schválení programu v tomto znění? 
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Schváleno 8-mi hlasy.

Usnesení č. 9/4/2015 Program zasedání 
1. Schválení smlouvy se SFŽP o části dotace na „Zateplení – MŠ Zagarolská 313“
2. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2015
3. Informace o veřejnosprávní kontrole hospodaření obce
4. Účetní závěrka obce Nelahozeves
5. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Klubu seniorů Nelahozeves, z.s. 
6. Delegování člena při zastupování na mimořádných a řádných valných hromadách VKM
7. Diskuze

2. Schválení programu
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Smlouva č. 14205743 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životního prostředí. Jedná se o smlouvu na menší část dotace ze SFŽP ve výši 
76.085,60Kč. Dotace je určena na spolufinancování akce „Zateplení mateřské školy Nelahozeves, 
Zagarolská 313“ a příjemci podpory má být poskytnuta rovněž dotace ze státního rozpočtu na 
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky 
Fondu soudržnosti. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 14205743 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí mezi Státním fondem životního 
prostředí ČR a obcí Nelahozeves.

Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Schváleno 8-mi hlasy.

Usnesení č. 10/4/2015 Schválení smlouvy se SFŽP
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 14205743 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí mezi Státním fondem životního 
prostředí ČR a obcí Nelahozeves.

Návrh usnesení: (důvodová zpráva)

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2015

Příjmy:
1) Příjem grantu 4.000,-Kč – Malý přemyslovský měšec (Patchwork)

Výdaje:
1) Navýšení prostředků 2.000,-Kč na PAR 3319 POL 5139 -  materiál

Navýšení prostředků 4.000,-Kč na PAR 3319 POL 5169 – služby
Jedná se o výdaje na grant z Malého přemyslovského měšce. Spoluúčast 2.000,-Kč byly 
použity z rezervy – financování

2) Přesun prostředků 113,-Kč z PAR 6112 POL 5163 – pojištění zastupitelů na PAR 3639 POL 
5163 – pojištění průmyslových rizik

3) Přesun prostředků 265.000,-Kč z PAR 3419 POL 5240 na PAR 3419 POL 5222 – neinvestiční 
transfery spolkům
Přesun prostředků 60.000,-Kč z PAR 5512 POL 5240 na PAR 5512 POL 5222 – neinvestiční 
transfery spolkům
Jedná se pouze o úpravy položky. 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2015

3. Schválení smlouvy se SFŽP o části dotace na „Zateplení – MŠ Zagarolská 313“
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4) Navýšení prostředků 8.000,-Kč na PAR 3421 – dětské hřiště, POL 5139 – materiál
                                  5.000,-Kč na PAR 3421 – dětské hřiště, POL 5171 – opravy a udržování
Jedná se o nákup herních prvků na dětské hřiště a jeho údržbu. Prostředky byly použity 
z rezervy, které byly ve financování a nebyly zapojeny do rozpočtu. 

Financování:
- rozdíl mezi příjmy a výdaji byl upraven ve financování v souladu s ust. §16 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – dojde k rozpočtovému opatření 
v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo 
přesuny mezi ukazateli). 

Hlasování
Pro: 8                
Proti: 0           
Zdržel se: 0

Schváleno 8-mi hlasy.

Usnesení č. 11/4/2015 Rozpočtové opatření č. 3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 odborem kontroly Středočeského kraje proběhlo dne 
31. 03. 2015 na základě zákona č. 420/2004 Sb., a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád). 
Předmětem přezkoumání byly tyto písemnosti: rozpočtový výhled, návrh rozpočtu, schválený 
rozpočet, rozpočtová opatření, závěrečný účet, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, výkaz zisku a 
ztráty, rozvaha, hlavní kniha, kniha došlých faktur, bankovní výpisy, účetní doklady, pokladní deník, 
pokladní doklady, evidence majetku, inventurní soupis majetku a závazků, mzdová agenda, 
odměňování členů zastupitelstva, smlouvy o dílo, smlouvy o převodu majetku, darovací smlouvy, 
smlouvy nájemní, zveřejněné záměry o nakládání s majetkem, smlouvy o věcných břemenech, 
smlouvy a další materiály k přijatým a poskytnutým účelovým dotacím, dohody o pracovní činnosti, 
dohody o provedení práce, ostatní smlouvy, dokumentace k veřejným zakázkám, vnitřní předpisy a 
směrnice, výsledky kontrol zřízených organizací a protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 
2013. 

Byla zjištěna jedna chyba a to, že rozpočtové opatření č. 6, kterým byly pozměněny některé závazné 
ukazatele rozpočtu 2014, bylo schváleno zastupitelstvem obce až 13.1.2015. Toto opatření mělo být 
schváleno do konce kalendářního roku tedy k 31.12.2014. 

Přijatá opatření: - rozpočtové opatření bude schváleno zastupitelstvem obce na posledním zasedání 
zastupitelstva obce v příslušném kalendářním roce. Timto opatřením budou napraveny nedostatky 
zjištěné při kontrole hospodaření za rok 2014.  

5. Informace o veřejnosprávní kontrole hospodaření obce Nelahozeves
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Zastupitelstvo obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje účetní závěrku obce za předchozí 
rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb. Účetní závěrka byla 
zpracována úředníky obecního úřadu. Skládá se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k datu 31. 
12. 2014, inventarizační zprávy za rok 2014 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Součástí 
usnesení je Protokol o schválení účetní závěrky.

Všechny přílohy účetní závěrky Obce Nelahozeves jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě 
v úředních hodinách.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Nelahozeves schvaluje účetní závěrku Obce Nelahozeves k 31. 12. 2014. Součástí 
usnesení o účetní závěrce Obce Nelahozeves je Protokol o schvalování účetní závěrky Obce 
Nelahozeves.

Hlasování
Pro: 8                
Proti: 0          
Zdržel se: 0

Schváleno 8-mi hlasy.

Usnesení č. 12/4/2015 Účetní závěrka obce Nelahozeves
Zastupitelstvo Obce Nelahozeves schvaluje účetní závěrku Obce Nelahozeves k 31. 12. 2014. Součástí 
usnesení o účetní závěrce Obce Nelahozeves je Protokol o schvalování účetní závěrky Obce 
Nelahozeves.

Klub seniorů Nelahozeves získal právní subjektivitu jako zapsaný spolek a je proto možné realizovat 
dotaci tomuto spolku ve výši prostředků schválených pro tento účel v rozpočtu obce. Navrhuji tedy 
schválit výši dotaci 80.000,-Kč a dále navrhuji schválit smlouvy mezi Obcí Nelahozeves a Klubem 
seniorů Nelahozeves, z.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace ve výši 80.000,-Kč Klubu seniorů Nelahozeves, z.s. a 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Klubem seniorů Nelahozeves, z.s..

Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Schváleno 8-mi hlasy. 

Usnesení č. 13/4/2015 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Klubu seniorů Nelahozeves, z.s.
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace ve výši 80.000,-Kč Klubu seniorů Nelahozeves, z.s. a 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Klubem seniorů Nelahozeves, z.s..

6. Účetní závěrka obce Nelahozeves

7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Klubu seniorů Nelahozeves, z. s.
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Tento bod byl odložen na minulém zasedání. Jednalo se zejména o schválení náhradníků. Po návštěvě 
valné hromady svazku obcí VKM navrhuji delegovat jako zástupce Ing. Josefa Kebrleho, starostu 
obce Nelahozeves a jako náhradníky pana Libora Lesáka a pana Tomáše Hrodka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Ing. Josefa Kebrleho, jako zástupce obce Nelahozeves a jako náhradníky 
pana Libora Lesáka a pana Tomáše Hrodka k zastupování na všech mimořádných a řádných 
valných hromadách společnosti VKM a.s., které se budou konat v roce 2015. Zástupce je oprávněn 
činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář, zejména účastnit se valné 
hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a 
dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné 
hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům programu. 

Hlasování
Pro:  8              
Proti:  0         
Zdržel se: 0

Schváleno 8-mi hlasy.

Usnesení č. 14/4/2015 Zastupování na valných hromadách VKM
Zastupitelstvo schvaluje Ing. Josefa Kebrleho, jako zástupce obce Nelahozeves a jako náhradníky 
pana Libora Lesáka a pana Tomáše Hrodka k zastupování na všech mimořádných a řádných 
valných hromadách společnosti VKM a.s., které se budou konat v roce 2015. Zástupce je oprávněn 
činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář, zejména účastnit se valné 
hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a 
dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné 
hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům programu

Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek
- jedná se o zakázky od 200.000,-Kč do 800.000,-Kč kdy by zastupitelstvo bylo oprávněno zadat 
zakázku přímo vybranému uchazeči. Nejednalo by se o všechny zakázky, ale jen v odůvodněných 
případech (např. technické, finanční). Součástí by bylo, že tento záměr na zakázku by byl uveřejněn na 
úřední desce.

Další diskuze proběhla na téma kanalizace v obci, objížďka obcí, zápach z MERA ČR, dopravní 
značení v obci. 

8. Delegování člena při zastupování na mimořádných a řádných valných 
hromadách VKM

9. Diskuze
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Zasedání ukončuji v 19:10 hodin.

Olga Riegertová Jiří Kratochvíl

    ověřovatel                 ověřovatel

Ing. Josef Kebrle
starosta




