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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, 
které se konalo dne 25. 1. 2016 

v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájeno: 18:00             
Ukončeno: 19:25 
 
 
Zapsala: Štěpánka Rubešová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 26.1.2016 
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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 9 členů zastupitelstva obce.  
 
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  
 
Konstatuji, že zápis z minulého zasedání byl vyhotoven, podepsán ověřovateli zápisu, byla proti němu 
vznesena 1 připomínka (usnesení bylo doplněno) 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: Eliška Brázdová – nahrávka za účelem zveřejnění na portálu Nela.cz 
 
 
 
 
 
Navrhuji určit za zapisovatelky zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Zuzanu Dvořákovou a 
paní Štěpánku Rubešovou. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu zastupitel Ing. Olga Riegertová                                       
a Pavel Matoušek. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 8/1/2016 Určení ověřovatelů a zapisovatelů  
Zapisovatelkami zápisu byly určeny paní Zuzana Dvořáková a paní Štěpánka Rubešová. 
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Olga Riegertová a Pavel Matoušek.  
 
 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
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Program zasedání: 

 
1. Schválení žádosti o dotaci ze Středočeského kraje – JSDH Nelahozeves 
2. Schválení žádosti o dotaci ze Středočeského kraje – akce na Starém mostě 
3. Kupní smlouva na pozemek p. č. 186/99, v k. ú. Nelahozeves mezi            

p. Weinfurtnerovou a Obcí Nelahozeves 
4. Diskuze 
 
 

Doplnění programu:  
- Schválení smluv o poskytnutí dotace pro spolky v obci Nelahozeves 
- Schválení darovací smlouvy mezi MERO ČR, a. s. a Obcí Nelahozeves 
- Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi obcemi Nelahozeves a 

Kralupy nad Vltavou 
- Úprava počtu členů kontrolního výboru 

 
 

Návrh usnesení: 
1. Schválení žádosti o dotaci ze Středočeského kraje – JSDH Nelahozeves 
2. Schválení žádosti o dotaci ze Středočeského kraje – akce na Starém mostě 
3. Kupní smlouva na pozemek p. č. 186/99, v k. ú. Nelahozeves mezi            

p. Weinfurtnerovou a Obcí Nelahozeves 
4. Schválení smluv o poskytnutí dotace pro spolky v obci Nelahozeves 
5. Schválení darovací smlouvy mezi MERO ČR, a. s. a Obcí Nelahozeves 
6. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi obcemi 

Nelahozeves a Kralupy nad Vltavou 
7. Úprava počtu členů kontrolního výboru 
8. Diskuze 

 
 

Kdo je pro schválení programu v tomto znění?  
 
Hlasování: 
Pro: 9                                
Proti: 0                              
Zdržel se: 0 
 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 9/1/2016 Program zasedání  

1. Schválení žádosti o dotaci ze Středočeského kraje – JSDH Nelahozeves 
2. Schválení žádosti o dotaci ze Středočeského kraje – akce na Starém mostě 
3. Kupní smlouva na pozemek p. č. 186/99, v k. ú. Nelahozeves mezi            

p. Weinfurtnerovou a Obcí Nelahozeves 
4. Schválení smluv o poskytnutí dotace pro spolky v obci Nelahozeves 
5. Schválení darovací smlouvy mezi MERO ČR, a. s. a Obcí Nelahozeves 

2. Schválení programu 
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6. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi obcemi 
Nelahozeves a Kralupy nad Vltavou 

7. Úprava počtu členů kontrolního výboru 
8. Diskuze 

 
 
 
 

 
 

Jedná se o podobnou dotaci, jako jsme získali v roce 2014 a 2015. Finance půjdou na technické 
vybavení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS na rok 2016 a závazek spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 5% 
z uznatelných nákladů akce (projektu). Předpokládané náklady akce jsou 149.500,-Kč požadovaná 
dotace 142.025,-Kč. Vlastní zdroje obce 7.475,-Kč. 
 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 10/1/2016 Schválení žádosti o dotaci ze Středočeského kraje – JSDH Nelahozeves 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS na rok 2016 a závazek spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 5% 
z uznatelných nákladů akce (projektu). Předpokládané náklady akce jsou 149.500,-Kč požadovaná 
dotace 142.025,-Kč. Vlastní zdroje obce 7.475,-Kč. 
 
 
 
 
 
Rádi bychom se snažili navýšit prostředky, které obec alokuje na tuto akci. Celkové náklady loňského 
ročníku byly 82.500,-Kč. Jde o náklady obce Nelahozeves, Veltrusy si hradí program na své straně.  
Akce je i pro letošek potvrzená jako společná. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 
památek v rámci Tematického zadání „Podpora kultury“. Žádost ve výši 52.500,-Kč se 
spolufinancováním obce ve výši 30.000,-Kč. 
 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

3.  Schválení žádosti o dotaci ze Středočeského kraje – JSDH Nelahozeves 
 

4. Schválení žádosti o dotaci ze Středočeského kraje – akce na Starém mostě 
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Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 11/1/2016 Schválení žádost o dotaci ze Středočeského kraje – akce na Starém mostě 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 
památek v rámci Tematického zadání „Podpora kultury“. Žádost ve výši 52.500,-Kč se 
spolufinancováním obce ve výši 30.000,-Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kupní smlouva mezi paní Weinfurtnerovou Kamilou a Obcí Nelahozeves na pozemek parc. č. 186/99, 
v k. ú. Nelahozeves o výměře 139 m² (část parcely 186/85. v k. ú. Nelahozeves). Obec využila 
předkupní právo na část pozemku od prodávajícího. Tento pozemek bude využit k rozšíření místní 
komunikace Pod Strání. Cena pozemku je 13. 900,-Kč (100,-Kč/m²) 
 
Dohoda o zániku předkupního práva – na ostatní pozemky zatížené předkupním právem. Jedná se o 
zbývající parcelu č. 186/85 o výměře 265 m² a o parcelu č. 197/205 v k. ú. Nelahozeves. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi paní Weinfurtnerovou Kamilou a Obcí 
Nelahozeves na pozemek parc. č. 186/99, v k. ú. Nelahozeves o celkové výměře 139 m² za cenu 
13.900,-Kč a dohodu o zániku předkupního práva na zbývající parcelu 186/85 o celkové výměře 265 
m² a parcelu 197/205 v k. ú. Nelahozeves. 
 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 12/1/2016  
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi paní Weinfurtnerovou Kamilou a Obcí 
Nelahozeves na pozemek parc. č. 186/99, v k. ú. Nelahozeves o celkové výměře 139 m² za cenu 
13.900,-Kč a dohodu o zániku předkupního práva na zbývající parcelu 186/85 o celkové výměře 265 
m² a parcelu 197/205 v k. ú. Nelahozeves. 
 
 
 
 
 
 
 
Smlouvy se schvalují ve stejném znění jako v loňském roce, změna je jen v datech. 

 

5. Kupní smlouva na pozemek p. č. 186/99, v k. ú. Nelahozeves mezi p. Weinfurtnerovou a 
Obcí Nelahozeves  

6. Schválení smluv o poskytnutí dotace pro spolky v obci Nelahozeves 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace TJ Dynamo ve výši 120.000,-Kč a schvaluje smlouvu o 

poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a TJ Dynamo. 

 

Hlasování 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Schváleno 9 hlasy.  

 

Usnesení č. 13/1/2016  

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace TJ Dynamo ve výši 120.000,-Kč a schvaluje smlouvu o 

poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a TJ Dynamo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace TJ PTZ Viktorie Nelahozeves ve výši 80.000,-Kč a schvaluje 

smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a TJ PTZ Viktorie Nelahozeves. 

 

Hlasování 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Schváleno 9 hlasy.  

 

Usnesení č. 14/1/2016 

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace TJ PTZ Viktorie Nelahozeves ve výši 80.000,-Kč a schvaluje 

smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a TJ PTZ Viktorie Nelahozeves. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Sboru dobrovolných hasičů ve výši 60.000,-Kč a schvaluje 

smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Sborem dobrovolných hasičů. 

 

Hlasování 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Schváleno 9 hlasy.  

 

Usnesení č. 15/1/2016  

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Sboru dobrovolných hasičů ve výši 60.000,-Kč a schvaluje 

smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Sborem dobrovolných hasičů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Klubu seniorů Nelahozeves, z. s. ve výši 80.000,-Kč a 

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Klubem seniorů Nelahozeves, z.s. 

 

Hlasování 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Schváleno 9 hlasy.  
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Usnesení č. 16/1/2016 

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Klubu seniorů Nelahozeves, z. s. ve výši 80.000,-Kč a 

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Klubem seniorů Nelahozeves, z.s. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Mysliveckému sdružení Kralupy – Nelahozeves, o. s. ve výši 

25.000,-Kč a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Mysliveckém sdružení 

Kralupy – Nelahozeves, o. s. 

 

Hlasování 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Schváleno 9 hlasy.  

 

Usnesení č. 17/1/2016  

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Mysliveckému sdružení Kralupy – Nelahozeves, o. s. ve výši 

25.000,-Kč a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Mysliveckém sdružení 

Kralupy – Nelahozeves, o. s 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Kruhu přátel hudby Kralupy nad Vltavou, o. s. ve výši 

20.000,-Kč a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Kruhem přátel hudby 

Kralupy nad Vltavou. 

 

Hlasování 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Schváleno 9 hlasy.  

 

Usnesení č. 18/1/2016  

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Kruhu přátel hudby Kralupy nad Vltavou, o. s. výši 20.000,-

Kč a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Kruhem přátel hudby Kralupy 

nad Vltavou. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Maratónu Klub Miřejovice, z. s. ve výši 5.000,-Kč a 

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Maratónem Klubu Miřejovice, z. s. 

 

Hlasování 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Schváleno 9 hlasy.  

 

Usnesení č. 19/1/2016  

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Maratónu Klub Miřejovice, z. s. ve výši 5.000,-Kč. a 

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Maratónem Klubu Miřejovice, z. s. 



Stránka 8 z 10 

 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Ochotníkům Nelahozeves, z. s. ve výši 10.000,-Kč a 

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Ochotníky Nelahozeves, z. s.  

 

Hlasování 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Schváleno 9 hlasy.  

 

Usnesení č. 20/1/2016  

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Ochotníkům Nelahozeves, z. s. ve výši 10.000,-Kč a 

schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Ochotníky Nelahozeves, z. s 
 
 
 
 
 
 
Akcionáři MERO ČR, a. s. již darovací smlouvu schválili, je připravena k podpisu. Jelikož jde o větší 
finanční částku, předkládám toto do zastupitelstva. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi MERO ČR, a. s. a Obcí Nelahozeves. Předmětem 
smlouvy je požární cisternový automobil Tatra 815 RZ MEA 12-08, v hodnotě 155 200 Kč bez DPH. 
 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 21/1/2016  
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi MERO ČR, a. s. a Obcí Nelahozeves. Předmětem 
smlouvy je požární cisternový automobil Tatra 815 RZ MEA 12-08, v hodnotě 155 200 Kč bez DPH. 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o to, že Nelahozeves musí zajistit povinnou školní docházku, zatím toto nemáme nijak 
smluvně ošetřeno. Situace, kdy je dostatek míst pro všechny skončí, přicházejí silné ročníky. 
 
Dotaz: Co dohoda s Veltrusy? 
Celou situaci by to znepřehlednilo, rodiče dále budou mít možnost volby, nemusí dát dítě do Kralup. 
Ale pokud by se ho tam rozhodli dát, museli by jim ho do školy vzít. 

7. Schválení darovací smlouvy mezi MERO ČR, a. s. a Obcí Nelahozeves 

8. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi obcemi Nelahozeves a 
Kralupy nad Vltavou 
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V Kralupech není určeno do jaké školy, bude na výběr ze všech, co v Kralupech jsou. 
Dotaz: Co brání uzavřít dohody s Veltrusy? 
Ze zákona může dům spadat jen do jednoho školského obvodu, pokud bychom uzavřeli dohody 
s Kralupy nad Vltavou i s Veltrusy, musela by se obec rozdělit na 2 obvody. 
Kralupy se samy nabídli s touto dohodou. 
Oslovíme Veltrusy, zda by měli zájem také o tuto dohodu, pokud ano, museli bychom rozdělit obec 
na 2 obvody. 
 
 
Kdo je pro odložení tohoto bodu do dalšího zasedání? 
 
 
Hlasování: 
Pro: 5 (Velič, Turecký, Kratochvíl, Dittrichová, Riegertová) 
Proti: 1 (Matoušek) 
Zdržel se: 3 (Kebrle, Kukla, Šimek) 
 
Schváleno 5 hlasy. 
 
 
 
 
 
 
 
Společně s p. Veličem (předseda výboru) jsme se dohodli předložit tento návrh. Jeden člen již 
odstoupil, druhý se bude stěhovat. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce upravuje počet členů kontrolního výboru. Kontrolní výbor je s platností od přijetí 
tohoto usnesení zřízen jako 3 členný ve složení: 
předseda: Ladislav Velič 
členové: Václav Turecký, Jiří Kratochvíl 
 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 22/1/2016  
Zastupitelstvo obce upravuje počet členů kontrolního výboru. Kontrolní výbor je s platností od přijetí 
tohoto usnesení zřízen jako 3 členný ve složení: 
předseda: Ladislav Velič 
členové: Václav Turecký, Jiří Kratochvíl 
 
 
 
 
 

9. Úprava počtu členů kontrolního výboru 
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Na příštím zasedání bychom na návrh TJ Dynama schválili čestné občanství pro p. Čapkovou. 
 
Kanalizace  

- provozovatel nemusejí být Středočeské vodárny, spíš to vypadá, že to bude buď obec, 
nebo třetí strana, kterou obec vybere 

- občané budou platit stočné 
- v loňském roce v Kulturním domě jsme prezentovali, jaké opravy jdou za kým 
- ve smlouvě, kterou obec zaslala občanům, je odstavec, kde se píše, že firma nezodpovídá 

za poškození plotu, podezdívky, keře atd. – starosta děkuje za upozornění a podívá se na 
to 

- smlouvy lidé dostali k připomínkování, připomínky lze zaslat na obec@nelahozeves.cz, 
poštou nebo přinést osobně na obecní úřad 

 
Komunální odpad 

- nesmíme vybrat místní poplatek + další poplatek, který se odpadu týká, toto řešíme 
s právní kanceláří 

- pokud někde bude chtít popelnici navíc, uzavře s obcí smlouvu 
 
Ulice mezi Nádražní a Vltavská – kdy se dočká opravy? 
Není možné opravit všechny ulice najednou, loni a tento rok jsme vyčlenili na silnice 1.000.000,- Kč 
plus ucházíme se o dotaci. 
Obec si najala odborníka, který nám udělal rozpočet, abychom se letos vešli do 2 milionů, 
s odborníkem jsme projížděli celou obec. 
Loni se opravila kus ulice Pod Stání atd., letos se bude opravovat stará náves v Lešanech, ulice 
V Závětině, kus ulice Školní a ulice Pod Strání. 
 
Dotazy občanů ulice Zagarolská, zda by se nemohla rychlost 30 km/h omezit jen na provoz MŠ. 
O toto už se jednou žádalo, nebylo to schváleno p. Pekárkovou, dodatkové tabule už se nedělají. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zasedání ukončeno v 19:25 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Pavel Matoušek       Ing. Olga Riegertová 
   ověřovatel                             ověřovatel 
 
      
 
 
 
 
     Ing. Josef Kebrle 
        starosta obce 

10. Diskuze 

mailto:obec@nelahozeves.cz

