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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, 
které se konalo dne 26. 9. 2016 

v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájeno:  18:00             
Ukončeno: 19:04 
 
Zapsala: Štěpánka Rubešová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 27. 9. 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 7 členů zastupitelstva obce.  
 
Omluveni jsou František Šimek a Pavel Matoušek. 
 
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. 
 
Byl vznesen dotaz, kde jsou zápisy k nalezení na webových stránkách obce. Zápisy byly uveřejněny 
přímo na stránce „Zastupitelstvo“. Nyní jsme udělali podstránku, aby se zápis dal lépe najít. 
adresa: http://nelahozeves.cz/samosprava/zastupitelstvo/zapisy-zastupitelstva/ 
 
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: Miloš Mojžiš - zveřejnění nahrávky na portálu Nela.cz 
 
 
 
 
Navrhuji určit za zapisovatelky zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Štěpánku Rubešovou 
a paní Zuzanu Dvořákovou. 
 
Hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu zastupitel Mgr. Josef Kukla a 
zastupitelka Květuše Dittrichová. 
 
Hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 1/9/2016 Určení ověřovatelů a zapisovatelů 
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Štěpánka Rubešová a paní Zuzana Dvořáková. 
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé Mgr. Josef Kukla a Květuše Dittrichová. 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatelů 
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Program zasedání: 

 
1. Smlouva o spolupráci a darovací smlouva mezi obcí Nelahozeves a TJ Dynamo Nelahozeves, 

z. s. – herní prvky 
2. Stanovení oddávacích dnů na rok 2017 
3. Dohoda o splátkách v souladu s § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů mezi obcí Nelahozeves a p. Zemanem 
4. Rozpočtové opatření č. 3/2016 
5. Reorganizace organizační struktury OÚ Nelahozeves 
6. Diskuze  

 
Doplnění programu:  

- Schválení projektové karty č. 27 strategického plánu obce Nelahozeves (multifunkční hřiště) 
 

 
Návrh usnesení: 

1. Smlouva o spolupráci a darovací smlouva mezi obcí Nelahozeves a TJ Dynamo Nelahozeves, 
z. s. – herní prvky 

2. Stanovení oddávacích dnů na rok 2017 
3. Dohoda o splátkách v souladu s § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů mezi obcí Nelahozeves a p. Zemanem 
4. Rozpočtové opatření č. 3/2016 
5. Reorganizace organizační struktury OÚ Nelahozeves 
6. Schválení projektové karty č. 27 strategického plánu obce Nelahozeves (multifunkční hřiště) 
7. Diskuze  

 
 
Kdo je pro schválení programu v tomto znění?  
 
Hlasování: 
Pro: 7                              
Proti: 0                    
Zdržel se: 0 
 
Schváleno 7 hlasy. 
 
 
Usnesení č. 2/9/2016 Program zasedání  

1. Smlouva o spolupráci a darovací smlouva mezi obcí Nelahozeves a TJ Dynamo Nelahozeves, 
z. s. – herní prvky 

2. Stanovení oddávacích dnů na rok 2017 
3. Dohoda o splátkách v souladu s § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů mezi obcí Nelahozeves a p. Zemanem 
4. Rozpočtové opatření č. 3/2016 
5. Reorganizace organizační struktury OÚ Nelahozeves 
6. Schválení projektové karty č. 27 strategického plánu obce Nelahozeves (multifunkční hřiště) 
7. Diskuze  

 
 

2. Schválení programu 
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Obec Nelahozeves daruje herní prvky TJ Dynamo Nelahozeves, z. s., které v současní době již stojí 
v jejich areálu. Jedná se o herní prvky v hodnotě 124.409,-Kč a v hodnotě 14.520,-Kč, v součtu 
138.929,-Kč. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci a darovací smlouvu mezi TJ Dynamo 
Nelahozeves, z. s. a obcí Nelahozeves. 
 
 
Hlasování 
Pro: 7  
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 3/9/2016  
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci a darovací smlouvu mezi TJ Dynamo 
Nelahozeves, z. s. a obcí Nelahozeves. 
 

 
 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves určuje oddávací dny pro rok 2017 takto: 
Duben 2017:  Pá 7, 21, 28;  So 8 
Květen 2017: Pá 5, 26 
Červen 2017: Pá 2, 9, 16, 30; So 17 
Červenec 2017:  Pá 14, 21; So 1, 15 
Srpen 2017:  Pá 4, 18; So 19 
Září 2017:  Pá 8, 15, 22;  So 9 
Říjen 2017: Pá 6, 13                   
 
Obřadní místností pro sňateční a občanské obřady zůstává pro rok 2017 zasedací místnost 
v Zagarolské čp. 313, Nelahozeves. 
 
Hlasování: 
Pro: 7                                               
Proti: 0                                     
Zdržel se: 0  
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 4/9/2015  Stanovení oddávacích dnů pro rok 2016 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves určuje oddávací dny pro rok 2017 takto: 
Duben 2017:  Pá 7, 21, 28;  So 8 
Květen 2017: Pá 5, 26 

3.  Smlouva o spolupráci a darovací smlouva mezi obcí Nelahozeves a TJ Dynamo 
Nelahozeves, z. s. – herní prvky 

 

 

4. Stanovení oddávacích dnů na rok 2017 
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Červen 2017: Pá 2, 9, 16, 30; So 17 
Červenec 2017:  Pá 14, 21; So 1, 15 
Srpen 2017:  Pá 4, 18; So 19 
Září 2017:  Pá 8, 15, 22;  So 9 
Říjen 2017: Pá 6, 13                   
 
Obřadní místností pro sňateční a občanské obřady zůstává pro rok 2017 zasedací místnost 
v Zagarolské  čp. 313, Nelahozeves. 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o stejnou dohodu, kterou jsme schválili na minulém zastupitelstvu. Jednalo se pouze o to, že 
p. Zeman požadoval úpravu znění některých odstavců, které se netýkaly samotného splácení a uznání 
dluhu, ale týkaly se formálních okolností celého případu. Jelikož vypuštění těchto odstavců nemělo 
vliv na uznání dluhu, vyhověl jsem mu. V současné době činí dluh 13.931,-Kč, součástí je stejný 
splátkový kalendář, který jsme schválili na minulém zasedání zastupitelstva, pouze posunutý o jeden 
měsíc. 
 
p. Behenský – Za co dluh je? 
starosta p. Kebrle- Jednalo se o to, že p. Zeman nahlásil jiným způsobem své pracovně právní 
zařazení. Jedná se o rozdíl mezi OSVČ a samoplátcem. Jelikož jsme byli prvním zaměstnavatelem, 
který měl odvádět sociální a zdravotní pojištění a nevěděli jsme o tom, vznikl dluh, který p. Zeman 
musí uhradit, protože nesdělil potřebné skutečnosti OÚ. Stejný případ se týkal ještě dalšího člověka, 
který svůj dluh již uhradil. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o splátkách v souladu s § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů mezi obcí Nelahozeves a p. Petrem Zemanem, 
celková částka 13.931 Kč, splatnost do 10. 4. 2021. 
 
Hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Schváleno 7 hlasy. 
 
 
Usnesení č. 5/9/2016  
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o splátkách v souladu s § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů mezi obcí Nelahozeves a p. Petrem Zemanem, 
celková částka 13.931 Kč, splatnost do 10. 4. 2021. 
 
 
 
 

 
Rozpočtové opatření – příloha č. 2 

5. Dohoda o splátkách v souladu s § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů mezi obcí Nelahozeves a p. Zemanem 

 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2016 
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Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3: 
 
1) Základní poplatek skládka Uhy – nárůst. 
2) Úprava dle aktuální stavu. 
3) Vyšší výběr poplatků za psy. 
4) Vyšší daně ohledně hazardu. 
5) Nárůst správních poplatků. 
6) Dotace Happening - změna účelového znaku, dle smlouvy. 
7) Dotace Happening - změna účelového znaku, dle smlouvy. 
8) Dotace SISI. 
9) Snížení příjmů, výběr příspěvku od občanů na kanalizaci - 44 domů x 5 000,- Kč. 
10) Příjem z poplatků za hroby a věcná břemena. 
11) Fakturace FCC Regios za svoz popelnic z nepřístupných míst. 
12) Příjmy z prodeje popelnic. 
13) Nájem Bio popelnic. 
14) Fakturace firmě Eko-kom za třídění odpadů. 
15) Příjem z likvidace Multikáry. 
16) Vrácení přeplatku povinného ručení z vyřazené Multikáry. 
17) Oprava splaškové a dešťové kanalizace ZŠ. 
18) Protipovodňová ochrana (zpětná klapka), původní rozpočet byl vyhrazen pouze na akci 
     "Výstavba kanalizace ve Vilách". 
19) Generel odvádění dešťových vod z obce, navýšení rozpočtu dle smlouvy. 
20) Nákup vařiče do ZŠ - žádost o navýšení rozpočtu pro ZŠ. 
21) Částka 1 900 000,- Kč přesunuta na paragraf 2321 - Oprava splaškové a dešťové kanalizace ZŠ a     
       zbytek do financování. 
22) Přeúčtování akce Happening na paragraf 3319, dle smlouvy z dotace. 
23) Přesunuty náklady Happening z paragrafu 3312. 
24) Přesunuty náklady Happening z paragrafu 3312 s účelovým znakem, dle smlouvy o dotaci. 
25 - 26) Náklady na opravu SISI, částka rozdělena dle smlouvy o dotaci s účelovým znakem a bez. 
27) Úprava výdajů na svoz odpadu dle smlouvy s FCC Regios. 
28) Dokumentace k likvidaci skládky 111. 
29) Zvýšení výdajů na služby obce. (VHS, web, software - ALIS apod.). 
30) Přesun ušetřených peněz do financování, kde mohou být použity příští rok do rozpočtu. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016. 
 
Hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 6/9/2016  
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016. 
 
 
 
 
Prezentace – příloha č. 3 

7. Reorganizace organizační struktury OÚ Nelahozeves 
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Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje reorganizaci obecního úřadu, navýšení pracovních míst o 0,2 úvazku. 
 
Hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
 
Schváleno 7 hlasy. 
 
 
Usnesení č. 7/9/2016  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje reorganizaci obecního úřadu, navýšení pracovních míst o 0,2 úvazku. 
 
 
 
 
 
Schválení projektové karty č. 27 do strategického plánu obce - vybudování víceúčelového hřiště u 
Dynama.  
 
Stav akce: 1)je hotový projekt 
                   2) v současné době vyřizujeme územní a stavební povolení.  
 
Náklady na stavbu budou cca 1.600 000,-Kč. Koncem roku 2016 nebo začátkem roku 2017 - podle 
dotačních titulů budeme shánět potřebnou dotaci na akci. 
Projektovou kartu chceme schválit i proto, že při hodnocení u dotace jsou za to body navíc. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou kartu č. 27 strategického plánu obce Nelahozeves. 
 
Hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 8/9/2016 Schválení projektové karty č. 27 strategického plánu obce Nelahozeves 
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou kartu č. 27 strategického plánu obce Nelahozeves.   
 
 
 
 
 
zastupitel p. Šebesta- Mám podnět, na webu obce dřív býval rozklikávací rozpočet, který skončil v 
roce 2013. Ministerstvo financí provozuje aplikaci monitor.cz, kde si myslím, že je rozpočet pro lidi 
v přijatelnější formě. Bylo by možné dát odkaz na web? 

9. Diskuze 

8. Schválení projektové karty č. 27 strategického plánu obce Nelahozeves 
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p. Blažek-kanalizace-Smlouvy, které jste nám poslali, jsou celkem přijatelné, akorát co nás brzdí, je, že 
nevíme cenu. Je mi jasné, že nemůžete říct cenu, ale říkal jsem si, jestli by nebylo možné říct, že to 
nepřekročí cenu obvyklou. Tím, že přistoupíme na tuto smlouvu, už z toho nebudeme moc vycouvat, 
když se nám cena nebude líbit. 
 
starosta p. Kebrle – Nevím, kolik bude stočné, je dáno cenící vyhláškou, protože se jedná o 
regulovanou cenu, nikdo nechce, aby to byl ziskový byznys pro obec  
 
pí. Dvořáková – Zastupitelstvo by mělo určit výši paušálu na osobu/rok. 
 
p. Behenský - Nejlepší je to měřit podle vodoměru. 
zastupitelka p. Riegertová – Do příštího zasedání zastupitelstva bychom měli zmonitorovat cenu 
stočného v okolních obcí, na základě toho se můžeme bavit dále. 
Starosta p. Kebrle - Někdo musí přijít s konkrétním návrhem usnesení, o kterém se bude moc 
hlasovat. 
 
p. Behenský- Údržba svahu směrem k hřišti u železnice, pozemek p. č. 67/1 a 67/10, jedná se o státní 
pozemek a pozemek Českých drah.  
Zastupitel p. Kukla zavolá p. Bérovi a zkusí s ním dohodnout úpravu svahu. 
 
p. Jirků – Volební místnost v Zagarolské 
 
starosta p. Kebrle - Na tyto volby bude volební místnost v Zagarolské, nyní už místnost nejde změnit. 
Na příští rok můžu slíbit, že se volební místnost přesune do volebního okrsku, blíž k lidem. 
 
zastupitelka pí. Dittrichová - Bylo by možné dát poštovní schránku do ulice Pod Strání? 
 
starosta p. Kebrle – Obrátíme se na poštu. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zasedání ukončeno v 19:04 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Josef Kukla       Květuše Dittrichová 
  ověřovatel                                ověřovatel 
 
     
 
 
 
 
 
 
     Ing. Josef Kebrle 
                                                                         starosta obce         


