Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves,
které se konalo dne 31. 01. 2012
v prostorách hasičské zbrojnice v Nelahozevsi

Zahájeno:
Ukončeno:

18:00 hodin
20.10 hodin

Zapsal:

Zuzana Heimrathová, Zdeňka Rousová
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Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zahájení zasedání v 18:00 hodin
Starostka Mgr. Petra Urbanová:
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.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
V souladu se zákonem o obcích si dovoluji určit za zapisovatele zasedání Zastupitelstva obce
Nelahozeves paní Zdeňku Rousovou a paní Zuzanu Heimrathovou.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Ověřovateli zápisu určuji zastupitele Stanislava Kuchtu a zastupitele Jaroslava Krále.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.

Usnesení č. 1/1/2012 Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitel Stanislav Kuchta a zastupitel Jaroslav Král.
Zapisovatelkami zápisu byly určeny paní Zdeňka Rousová a paní Zuzana Heimrathová.
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2. Schválení programu
Program zasedání:
1. Partnerství obce Nelahozeves s obcí Haniska na Slovensku a podání žádosti o dotaci na
projekt Evropa pro občany
2. Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
3. Dotace Státního zemědělského intervenčního fondu a seznámení se záměrem rekonstrukce
přízemí budovy č. p. 313
4. Využívání kulturního domu a hasičské zbrojnice a náklady na provoz budov
5. Smlouva o spolupráci - Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních
samospráv (právní poradenská činnost)
6. Způsob vypočítání příspěvků jednotlivým zájmovým skupinám v obci
7. Rozpočtové opatření č. 5/2011
8. Změna zřizovací listiny základní školy
9. Vypracování strategického plánu rozvoje obce
10. Výbory zastupitelstva a jejich činnost – rušení
11. Kalkulace poplatku za likvidaci odpadu u podnikajících osob
12. Kupní smlouva se smlouvou o zřízení předkupního práva na pozemek č. 186/85 k.ú.
Nelahozeves – paní Weinfurtnerová
13. Kupní smlouva se smlouvou o zřízení překupního práva na pozemky č. 187/82 a 186/93 k.ú.
Nelahozeves – paní Kricnerová
14. Diskuze
Návrhy na doplnění programu:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2012
2. Žádost o čerpání rezervního fondu MŠ
3. Kupní smlouva Vít Klimeš
4. Umístění banneru na budovu čp. 313 – firma Připojen.cz

Hlasování na doplnění programu:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Jaroslav Král)
Schváleno 8- mi hlasy.
Usnesení č. 2/1/2012 Program zasedání
1. Partnerství obce Nelahozeves s obcí Haniska na Slovensku a podání žádosti o dotaci na
projekt Evropa pro občany
2. Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
3. Dotace Státního zemědělského intervenčního fondu a seznámení se záměrem rekonstrukce
přízemí budovy č. p. 313
4. Využívání kulturního domu a hasičské zbrojnice a náklady na provoz budov
5. Smlouva o spolupráci - Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních
samospráv (právní poradenská činnost)
6. Způsob vypočítání příspěvků jednotlivým zájmovým skupinám v obci
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rozpočtové opatření č. 5/2011
Změna zřizovací listiny základní školy
Vypracování strategického plánu rozvoje obce
Výbory zastupitelstva a jejich činnost – rušení
Kalkulace poplatku za likvidaci odpadu u podnikajících osob
Kupní smlouva se smlouvou o zřízení předkupního práva na pozemek č. 186/85 k.ú.
Nelahozeves – paní Weinfurtnerová
Kupní smlouva se smlouvou o zřízení překupního práva na pozemky č. 187/82 a 186/93 k.ú.
Nelahozeves – paní Kricnerová
Rozpočtové opatření č. 1/2012
Žádost o čerpání rezervního fondu MŠ
Kupní smlouva Vít Klimeš
Umístění banneru na budovu čp. 313 – firma Připojen.cz
Diskuze

3. Partnerství obce Nelahozeves s obcí Haniska na Slovensku a podání žádosti
o dotaci na projekt Evropa pro občany
Starostka Mgr. Petra Urbanová informuje o možnosti uzavřít partnerství s obcí Haniska na Slovensku.
Nachází se u Bratislavy, mají fotbalový klub a mají zájem uzavřít s námi partnerství. Mohli bychom
pořádat sportovní soutěže, výměnné pobyty dětí atd.
Kdo je pro uzavření partnerství s obcí Haniska na Slovensku.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 3/1/2012 Partnerství obce Nelahozeves s obcí Haniska na Slovensku
Zastupitelstvo obce schválilo partnerství obce Nelahozeves s obcí Haniska na Slovensku
Kdo je pro podání žádosti o dotaci na projekt Evropa pro občany?
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 4/1/2012 Podání žádosti o dotaci na projekt Evropa pro občany
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Evropa pro občany.
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4. Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Starostka navrhuje zastupitelstvu schválit příspěvek Přemyslovským středním Čechám o.p.s. Obec
Nelahozeves vždy byla členem občanského sdružení Přemyslovských středních Čech. Tato společnost
se transformovala do obecně prospěšné společnosti. Jejím cílem je napomáhání obcím k získání
dotací, a to prostřednictvím místních akčních skupin působících v jednotlivých krajích. Skupina ve
Slaném nám pomohla podat dotaci na výměnu oken v místní knihovně, která je v budově čp. 313.
Příspěvek na členství je ve výši 5,-Kč na obyvatele na rok. Ptám se tedy zastupitelstva obce, zda jsme
schopni schválit tento příspěvek a využívat jejich služeb.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 5/1/2012 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 5,-Kč na obyvatele za rok.

5. Dotace Státního zemědělského intervenčního fondu a seznámení se záměrem
rekonstrukce přízemí budovy č. p. 313
Tento projekt má dvě etapy. První část je na výměnu oken v knihovně v čp. 313. Druhá část spočívá
v rekonstrukci přízemí budovy čp. 313, protože knihovna je pouze na polovině a v druhé polovině by
vznikly prostory pro konání zastupitelstva, vzniknou tam klubovny, které by mohli využívat místní
zájmové skupiny. Rekonstrukce by spočívala ve stavebních úpravách. Ptám se tedy zastupitelstva zda
schvaluje podání dotace na výměnu oken.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 6/1/2012 Dotace Státního zemědělského intervenčního fondu a seznámení se záměrem
rekonstrukce přízemí budovy č.p. 313
Zastupitelstvo obce schválilo podání dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na okna
v přízemí v budově čp. 313, kde se nachází místní knihovna.

6. Využívání kulturního domu a hasičské zbrojnice a náklady na provoz budov
Kulturní dům se pronajímá jen za cenu spotřebovaných energií. Pan Václav Křišťan (správce budovy)
informoval zastupitelstvo o tom, že pronájem sálu v kulturním domě obnáší i další výdaje jako praní
ubrusů, atd… Proto navrhl, zda by zastupitelstvo projednalo vybírání 1000,- Kč za výčep. Peníze by se
pak mohly použít na nákup nového vybavení (skleničky, …..).
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Hlasování:
Pro: 8
Proti: 1 (Mgr. Petra Urbanová)
Zdržel se: 0
Schváleno 8-mi hlasy.
Usnesení č. 7/1/2012 Využívání kulturního domu a hasičské zbrojnice a náklady na provoz budov
Zastupitelstvo obce schválilo vybírání částky 1000,-Kč za pronájem výčepu v kulturním domě za akci.

7. Smlouva o spolupráci – Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních
samospráv (poradenská činnost)
Starostka navrhuje spolupráci se sdružením na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních
samospráv. Zastupitel Pavel Matoušek přednesl anonymní názor, který poukazuje na nezákonnost
činnosti tohoto sdružení. Do doby objasnění této činnosti navrhuje odložení tohoto bodu.
Kdo je pro odložení tohoto bodu.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Tento bod se přesouvá do dalšího zasedání zastupitelstva.

8. Způsob vypočítání příspěvku jednotlivým zájmovým skupinám v obci

Tento bod programu podnítil živou diskuzi mezi přítomnými občany a byly navrženy 4 varianty.
Protinávrh: pan Jirků a pan Rous navrhli, aby zastupitelstvo rozdělilo peníze. Tento návrh nebyl přijat.
Protinávrh: paní Novotná navrhla, aby zastupitelstvo rozdělilo peníze spolu se zástupci zájmových
skupin. Tento návrh nebyl přijat.
Protinávrh: zastupitel Jaroslav Otásek a Jaroslav Král navrhli, aby zastupitelstvo rozdělilo peníze podle
předloženého předpisu bez účasti zástupců zájmových skupin. Tento návrh nebyl přijat.
Návrh: starostka navrhla, aby byly peníze rozděleny výborem složeným z části zastupiteli a zástupci
jednotlivých zájmových skupin, a to podle předloženého předpisu. Tento návrh nebyl přijat.
Vzhledem k tomu, že zastupitelé neudrželi pozornost, nehlasovali viditelně, přestože se několikrát
vyzývalo ke sjednání klidu v síni, zapisovatelky nemají k dispozici jednotlivá hlasování.
V tomto bodu došlo k ovlivnění starostky mylným přesvědčením dvou zastupitelů, že ze dvou
nerozhodných variant může rozhodnout svým hlasem. Toto přesvědčení se nezakládalo na pravdě, a
proto nebyl přijat žádný z výše uvedených návrhů.
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9. Rozpočtové opatření č. 5/2011

Starostka obce Mgr. Petra Urbanová žádá zastupitelstvo obce o schválení rozpočtového opatření č.
5/2011. (příloha č. 2)
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 8/1/2012 Rozpočtové opatření č. 5/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011.

10. Změna zřizovací listiny základní školy
Starostka předává slovo místostarostovi Josefu Kuklovi. Ten předkládá návrh dodatku ke zřizovací
listině. (příloha č. 3)
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 9/1/2012 Změna zřizovací listiny základní školy
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu zřizovací listiny základní školy Nelahozeves.

11. Vypracování strategického plánu rozvoje obce
Starostka navrhuje vypracování strategického plánu obce místní akční skupinou ve Slaném, která
spadá pod obecně prospěšnou společnost Přemyslovské střední Čechy, za částku ve výši 20.000,- Kč.
Je potřeba určit pracovní skupinu, která se bude skládat alespoň ze 3 zastupitelů, která bude na
strategickém plánu intenzivně pracovat.
Z řad veřejnosti vzešel návrh Ing. Kebrleho spočívající v zapojení široké veřejnosti do práce nad
přijetím strategického plánu.
Pracovní skupina: Pavel Matoušek, Eliška Brázdová, Mgr. Josef Kukla, Jaroslav Otásek, Mgr. Petra
Urbanová
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Václav Turecký, Eliška Brázdová)
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Schváleno 7-mi hlasy.
Usnesení č. 10/1/2012 Vypracování strategického plánu rozvoje obce a složení skupiny
Zastupitelstvo obce schválilo pracovní skupinu, která se bude intenzivně věnovat přípravě
strategického plánu obce. Pracovní skupina ve složení Pavel Matoušek, Eliška Brázdová, Mgr. Josef
Kukla, Jaroslav Otásek, Mgr. Petra Urbanová.

12. Výbory zastupitelstva a jejich činnost – návrh na zrušení
Zastupitel Pavel Matoušek předložil zastupitelstvu návrh na zrušení výborů, a to
výboru kulturního, školského, sociálního a výboru stavebního. Pokud se tyto výbory zruší
starostka zřídí kulturní komisi ve složení:
předseda: Alena Hurychová
členové: Langmajerová Hana, Vinrová Eva, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Ing. Václav Turecký.
Kdo je pro zrušení výboru kulturního, školského a sociálního
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Jaroslav Otásek, Ing. Václav Turecký)
Schváleno 7-mi hlasy.
Usnesení č. 11/01/2012 Zrušení výboru kulturního, školského a sociálního
Zastupitelstvo obce schválilo zrušení výboru kulturního, školského a sociálního.
Kdo je pro zrušení výboru stavebního?
Hlasování:
Pro: 7
Zdržel se: 0
Proti: 2 (Jaroslav Otásek, Ing. Václav Turecký)
Schváleno 7-mi hlasy.
Usnesení č. 12/1/2012 Zrušení výboru stavebního
Zastupitelstvo obce schválilo zrušení výboru stavebního.
Odměňování zastupitelů od 01.02.2012 se mění takto:
se mění u Stanislava Kuchty od 01.02.2012 (člen kulturní komise) – 1240,-Kč/měsíčně
Květuše Dittrichová – 1240,-Kč/měsíčně
Ing. Václav Turecký – 1240,-Kč/ měsíčně

Ruší se odměňování pro členy zrušených výborů k 31.01.2012
Moravcová Lenka – 500,-Kč/měsíčně
Štědrá Zuzana – 500,-Kč/měsíčně
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Kratochvíl Jiří – 500,-Kč/měsíčně
Klein Jindřich – 500,-Kč/měsíčně
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 13/1/2012 Odměňování
Odměňování zastupitelů od 01.02.2012 se mění takto:
se mění u Stanislava Kuchty od 01.02.2012 (člen kulturní komise) – 1240,-Kč/měsíčně
Květuše Dittrichová – 1240,-Kč/měsíčně
Ing. Václav Turecký – 1240,-Kč/ měsíčně
Ruší se odměňování pro členy zrušených výborů k 31.01.2012
Moravcová Lenka – 500,-Kč/měsíčně
Štědrá Zuzana – 500,-Kč/měsíčně
Kratochvíl Jiří – 500,-Kč/měsíčně
Klein Jindřich – 500,-Kč/měsíčně

13. Kalkulace poplatku za likvidaci odpadu u podnikajících osob

Podnikající osoby mají možnost uzavřít s obcí smlouvu na zajištění svozu odpadu vznikajícího při
podnikatelské činnosti. Pro tyto účely se stanovuje poplatek ve výši 2000,- Kč za 1 popelnici ročně.

Hlasování:
Pro: 5 (Pavel Matoušek, Mgr. Petra Urbanová, Mgr. Josef Kukla, Eliška Brázdová, Jaroslav Otásek)
Proti: 0
Zdržel se: 4 (Ing. Václav Turecký, Květuše Dittrichová, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta)
Schváleno 5-ti hlasy.
Usnesení č. 14/1/2012 Schválení výše poplatku za likvidaci odpadu pro podnikající osoby
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za likvidaci odpadu pro podnikající osoby ve výši 2000,Kč/rok/popelnice.
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14. Kupní smlouva se smlouvou o zřízení předkupního práva na pozemek č. 186/85 k.ú.
Nelahozeves – paní Weinfurtnerová
Starostka Mgr. Petra Urbanová žádá zastupitelstvo obce, aby schválilo kupní smlouvu se smlouvou o
zřízení předkupního práva na pozemek č. 186/85 k.ú. Nelahozeves ve prospěch paní Weinfurtnerové.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 15/1/2012 Kupní smlouva se smlouvou o zřízení předkupního práva na pozemek č.
186/85 k.ú. Nelahozeves – paní Weinfurtnerová
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu se smlouvou o zřízení předkupního práva na pozemek č.
186/85 k.ú. Nelahozeves – paní Weinfurtnerová

15. Kupní smlouva se smlouvou o zřízení předkupního práva na pozemky č. 187/82 a
186/93 k.ú. Nelahozeves – paní Kricnerová
Starostka Mgr. Petra Urbanová žádá zastupitelstvo obce o schválení kupní smlouvy se smlouvou o
zřízení předkupního práva na pozemky č. 187/82 a 186/93 k.ú. Nelahozeves ve prospěch paní
Kricerové.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 16/1/2012 Kupní smlouva se smlouvou o zřízení předkupního práva na pozemky č.
187/82 a 186/93 k.ú. Nelahozeves – paní Kricnerová.
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu se smlouvou o zřízení předkupního práva na pozemky č.
187/82 a 186/93 k.ú. Nelahozeves – paní Kricnerová.

16. Rozpočtové opatření č. 1/2012
Z důvodu navýšení dotace na státní správu o částku 143.000,- Kč je třeba přijmout rozpočtové
opatření, které se v příjmové části navýší tato částka a v části výdajové se financování o tuto částku
sníží. (příloha č. 4)
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 17/1/2012 Rozpočtové opatření č. 1/2012
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2012.

17. Přesunutí částky 100.000,-Kč na kulturu
Starostka po předložení programu kultury žádá zastupitelstvo o schválení přesunutí částky 100.000,Kč na kulturu.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Eliška Brázdová)
Usnesení č. 18/1/2012 Přesunutí částky 100.000,-Kč na kulturu
Zastupitelstvo obce schválilo přesunutí finanční částky 100.000,-Kč na kulturu.

18. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ
Paní ředitelka mateřské školy žádá o souhlas zastupitelstva s čerpání rezervního fondu, který je ve
výši 295.521,90 Kč. Tyto prostředky budou použity na nákup vybavení pro novou mateřskou školu.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 19/1/2012 Čerpání z rezervního fondu MŠ
Zastupitelstvo obce schválilo čerpání z rezervního fondu MŠ částku 295.521,90Kč. Tyto prostředky
budou použity na nákup vybavení pro novou mateřskou školu.

19. Kupní smlouva se smlouvou o zřízení předkupního práva na pozemek č. 18/33 k.ú.
Nelahozeves – pan Vít Klimeš
Starostka Mgr. Petra Urbanová žádá zastupitelstvo o schválení kupní smlouvy se smlouvou o zřízení
předkupního práva na pozemek č. 18/33 k.ú. Nelahozeves ve prospěch pana Klimeše.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se:0
Schváleno 9-ti hlasy.
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Usnesení č. 20/1/2012 Kupní smlouva se smlouvou o zřízení předkupního práva na pozemek č.
18/33 k.ú. Nelahozeves ve prospěch pana Klimeše
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu se smlouvou o zřízení předkupního práva na pozemek č.
18/33 k.ú. Nelahozeves ve prospěch pana Klimeše.

20. Umístění reklamní banneru na čp. 313 – firma Připojen.cz
Pan Hohaus z firmy Připojen. cz požádal zastupitelstvo o umístění reklamního banneru na čp. 313
v Zagarolské ulici. Za toto umístění tohoto banneru o velikosti 3 x 1 m nabízí zdarma připojení
k internetu a IP adresu pro knihovnu. Úspora je tedy cca 7.500,-Kč.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 21/1/2012 Umístění reklamního banneru – firma Připojen.cz
Zastupitelstvo obce schválilo umístění reklamního banneru o velikosti 3x1 m na budovu čp. 313
v Zagarolské ulici.

21. Diskuze

Diskuze proběhla na téma uzavření mostu a průjezd ulicí Pod Strání.
Děkujeme všem přítomným občanům za účast na zasedání zastupitelstva. Zasedání ukončuji
Ve 20:10 hod.

Stanislav Kuchta
Ověřovatel

Jaroslav Král
ověřovatel

Mgr. Petra Urbanová
starostka
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