Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves,
které se konalo dne 25. 6. 2018
v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Zahájeno: 18:00
Ukončeno: 19:31
Zapsala: Alena Kučírková

Zápis vyhotoven dne: 26. 6. 2018
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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 7 členů zastupitelstva obce.
Omluven je zastupitel pan Lubomír Pavlíček.
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 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.
Přihlásil se pan Miloš Mojžiš, pořizuje zvukový záznam pro účely uveřejnění na portálu www.nela.cz.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Navrhuji určit za zapisovatelku zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Alenu Kučírkovou.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu, zastupitelka Olga Riegertová a
zastupitel Josef Kukla.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 1/6/2018 Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Alena Kučírková.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé Olga Riegertová a Josef Kukla.
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Schválení programu
Program zasedání:
1. Rozpočtové opatření č. 3
2. Závěrečný účet obce
3. Kupní smlouva mezi Ing. Martinem Rulfem, Miroslavem Rulfem a Obcí Nelahozeves
4. Kupní smlouva mezi p. Luďkem Haincem a Obcí Nelahozeves
5. Návrh smlouvy s investorem – výstavba 29 RD v Lešanech
6. Návrh na mimořádnou dotaci na nákup zahradního traktoru na sekání trávy pro PTZ
Nelahozeves
7. Organizace vedení obce do konce volebního období
Doplnění programu:
1. Projednání návrhu zahradních úprav kolem kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi
2. Sponzorská smlouva o podpoře sportu – World Gymnaestrada
3. Zpřesnění způsobu provedení oprav ulice Příčná, bezejmenná
Návrh usnesení:
1. Rozpočtové opatření č. 3
2. Závěrečný účet obce
3. Kupní smlouva mezi Ing. Martinem Rulfem, Miroslavem Rulfem a Obcí Nelahozeves
4. Kupní smlouva mezi p. Luďkem Haincem a Obcí Nelahozeves
5. Návrh smlouvy s investorem – výstavba 29 RD v Lešanech
6. Návrh na mimořádnou dotaci na nákup zahradního traktoru na sekání trávy pro PTZ
Nelahozeves
7. Projednání návrhu zahradních úprav kolem kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi
8. Sponzorská smlouva o podpoře sportu – World Gymnaestrada
9. Zpřesnění způsobu provedení oprav ulice Příčná, bezejmenná
10. Organizace vedení obce do konce volebního období
11. Diskuze
Kdo je pro schválení programu v tomto znění?
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 2/6/2018 Program zasedání
1. Rozpočtové opatření č. 3
2. Závěrečný účet obce
3. Kupní smlouva mezi Ing. Martinem Rulfem, Miroslavem Rulfem a Obcí Nelahozeves
4. Kupní smlouva mezi p. Luďkem Haincem a Obcí Nelahozeves
5. Návrh smlouvy s investorem – výstavba 29 RD v Lešanech
6. Návrh na mimořádnou dotaci na nákup zahradního traktoru na sekání trávy pro PTZ
Nelahozeves
7. Projednání návrhu zahradních úprav kolem kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi
8. Sponzorská smlouva o podpoře sportu – World Gymnaestrada
9. Zpřesnění způsobu provedení oprav ulice Příčná, bezejmenná
10. Organizace vedení obce do konce volebního období
11. Diskuze
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V 18:10 hodin je ze zastupitelstva omluven pan Radek Šebesta.
1. Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 3 je Přílohou č. 2 k zápisu. Proběhl rozbor příjmů a výdajů v přiložené tabulce.
Zazněl dotaz O. Riegertové, na co byla použita částka pro tvorbu generelu VO – jakou plní funkci.
Na svou otázku získala zastupitelka od pana starosty odpověď, že generel VO určuje světelné poměry,
typy a funkci svítidel v různých typech lokalit a slouří jako podklad při tvorbě projektové dokumentace
při rekonstrukci nebo budování VO. Příklad : Jiným způsobem bude osvětlena například křižovatka a
jiným způsobem se budou lampy instalovat do dalších míst v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 3/6/2018 Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.

2. Závěrečný účet obce
Přílohy k závěrečnému účtu obce:
Příloha č. 3 – Rozpočtové hospodaření
Příloha č. 4 – Porovnání aktiv a pasiv
Příloha č. 5 – Finanční výkaz
Příloha č. 6 – Příloha k finančnímu výkazu
Příloha č. 7 – Rozvaha
Příloha č. 8 – Výkaz zisků a ztráty
Příloha č. 9 – Tabulky s dotacemi a transfery
Příloha č. 10 – Hospodářská činnost ZŠ
Příloha č. 11 – Hospodářská činnost MŠ
Příloha č. 12 – Usnesení OZ o schválení HV a rozdělení fondů MŠ a ZŠ
Příloha č. 13 – Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření
Příloha č. 14 – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
Příloha č. 15 – Opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Příloha č. 16 – Usnesení o schválení účetní závěrky obce
Příloha č. 17 – Závěrečný účet 2017

Starosta obce předložil zastupitelstvu Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2017. Závěrečný účet
obce byl vyvěšen na úřední desce od 11. 6. 2018 – 25. 6. 2018. V závěrečném účtu byla veřejnost
seznámena s hospodařením obce za rok 2017. Starosta předkládá závěrečný účet obce se zprávou o
výsledku přezkoumání.
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Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny tyto nedostatky:
- Obec obdržela investiční dotaci na projekt „Nákup 4 ks izolovaných dýchacích přístrojů“,
které byly ve výkazu chybně účtovány na neinvestiční položku 5137 a na účet 028.
- Obec neúčtovala o prodaných pozemcích p. č. 187/78 a 187/79 k. ú. Nelahozeves na účtu 031
Pozemky.
- Nebyla provedena povinná úprava rozpočtu na položce 4222 Investiční přijaté transfery od
krajů. Jedná se o dotaci ve výši 919 303,- Kč.
- Obec nevrátila poskytovateli do 60 dnů od ukončení akce vratku dotace ve výši 2 212,55,- Kč.
- Inventarizační komisí nebyly zjištěny a proúčtovány inventarizační rozdíly u účtů 315, 905,
028.
- Obec neprovedla dokladovou inventuru k 31. 12. 2017 u účtů: 032, 419, 345, 374, 383.
- Dle výkazu bylo zjištěné přezkoumání výdajů u paragrafu 2212, 3312 a 3631.
Přijatá opatření:
- Položka byla opravena účetním dokladem na odepisovatelný investiční majetek obce.
- Prodané pozemky byly doúčtovány účetním dokladem č. 18-005-00021.
- Obec vrátila nevyužitou část dotace 2 212,55,- na účet poskytovatele.
- Zjištěné nedostatky spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví na účtech 315, 028, 901,
905, 032, 419, 345, 374, 383 budou napraveny v inventarizaci za rok 2018.
Tímto opatřením budou napraveny nedostatky zjištěné při kontrole hospodaření za rok 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 „s výhradou“ nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a byla přijata opatření.
1.
2.
3.
4.

Položka byla opravena účetním dokladem na odepisovatelný investiční majetek obce.
Prodané pozemky byly doúčtovány účetním dokladem č. 18-005-00021.
Obec vrátila nevyužitou část dotace 2 212,55,- na účet poskytovatele.
Zjištěné nedostatky spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví na účtech 315, 028, 901,
905, 032, 419, 345, 374, 383 budou napraveny v inventarizaci za rok 2018.

Tímto opatřením budou napraveny nedostatky zjištěné při kontrole hospodaření za rok 2017.
U tohoto opatření byla vypracována zpráva pro kontrolní oddělení Krajského úřadu Středočeského
kraje. Ta je přílohou závěrečného účtu obce.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 4/6/2018 Závěrečný účet obce
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 „s výhradou“ nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a byla přijata opatření.
1. Položka byla opravena účetním dokladem na odepisovatelný investiční majetek obce.
2. Prodané pozemky byly doúčtovány účetním dokladem č. 18-005-00021.
3. Obec vrátila nevyužitou část dotace 2 212,55,- na účet poskytovatele.
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4. Zjištěné nedostatky spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví na účtech 315, 028, 901,
905, 032, 419, 345, 374, 383 budou napraveny v inventarizaci za rok 2018.
Tímto opatřením budou napraveny nedostatky zjištěné při kontrole hospodaření za rok 2017.
U tohoto opatření byla vypracována zpráva pro kontrolní oddělení Krajského úřadu Středočeského
kraje. Ta je přílohou závěrečného účtu obce.

3. Kupní smlouva mezi Ing. Martinem Rulfem, Miroslavem Rulfem a Obcí
Nelahozeves
Jedná se o kupní smlouvu mezi p. Ing. Martinem Rulfem, Miroslavem Rulfem a Obcí Nelahozeves na
pozemek parc. č. 256/16, v k. ú. Nelahozeves o výměře 95 m2 (místní komunikace). Zastupitelstvo
obce schválilo odkup dne 21. 5. 2018 usnesením č. 8/5/2018 na základě znaleckého posudku č. 343924/2018. Cena pozemku je 11.400,- Kč. Kupní smlouva je Přílohou č. 18 k zápisu ze zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi p. Ing. Martinem Rulfem, Miroslavem
Rulfem a obcí na pozemek parc. č. 256/16, v k. ú. Nelahozeves o celkové výměře 95 m2 za celkovou
cenu 11. 400,- Kč.
Hlasování
Pro: 1
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Kukla)
Schváleno 6 hlasy.
Usnesení č. 5/6/2018 Kupní smlouva mezi Ing. Martinem Rulfem, Miroslavem Rulfem a Obcí
Nelahozeves
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi p. Ing. Martinem Rulfem, Miroslavem
Rulfem a obcí na pozemek parc. č. 256/16, v k. ú. Nelahozeves o celkové výměře 95 m2 za celkovou
cenu 11. 400,- Kč.
4. Kupní smlouva mezi p. Luďkem Haincem a Obcí Nelahozeves
Jedná se o kupní smlouvu mezi p. Luďkem Haincem a Obcí Nelahozeves na pozemek parc. č. 311/3,
v k. ú. Nelahozeves o výměře 676 m2 (místní komunikace). Zastupitelstvo obce schválilo odkup dne
21. 5. 2018 usnesením 8/5/2018 na základě znaleckého posudku č. 3439-24/2018. Cena pozemku je
81.120,- Kč. Kupní smlouva je Přílohou č. 19 k zápisu ze zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi p. Luďkem Haincem a obcí na pozemek
parc. č. 311/3, v k. ú. Nelahozeves o celkové výměře 676 m2 za celkovou cenu 81.120,- Kč.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Kukla)
Schváleno 6 hlasy.
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Usnesení č. 6/6/2018 Kupní smlouva mezi p. Luďkem Haincem a Obcí Nelahozeves
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi p. Luďkem Haincem a obcí na pozemek
parc. č. 311/3, v k. ú. Nelahozeves o celkové výměře 676 m2 za celkovou cenu 81.120,- Kč.

5. Návrh smlouvy s investorem – výstavba 29 rodinných domů v Lešanech
V zájmu Obce a Spoluvlastníků je za účelem zvýšení kvality bydlení a podpory rozvoje Obce zejména
provedení sanace pozemku p.č. 111, včetně realizace výstavby poldru, a výstavba obousměrné
zpevněné konstrukce veřejně přístupné pozemní komunikace jakož i příslušné infrastruktury tj.
rozvodů pitné vody, odvodu odpadní vody, rozvodu elektřiny a veřejného osvětlení na pozemcích p.č.
108/1, 108/5, 108/6 489/2, 490/2, 490/1, 48/6, 48/5, 48/4, 48/3, 106/23, 106/24, 106/25 a 501, 502,
520, 493, 106/34, 106/31 106/33 všechny v k. ú. Lešany u Nelahozevsi (dále též „veřejně přístupná
pozemní komunikace včetně infrastruktury“), pro účely dopravního zpřístupnění stavebních parcel pro
rodinné domy, a to v souladu s výkresem projektové dokumentace podané k územnímu řízení tvořícím
Přílohu č. 1 této dohody.
Pozemky spolu s veřejně přístupnou pozemní komunikací v rozsahu „Větve A“ a „Větve B“, jak jsou
vyznačeny v příloze č. 1 této dohody, převezme obec do vlastnictví poté, co bude v řešeném území
postaveno a určeno k užívání nejméně 23 domů a zároveň budou předávané komunikace bez zjevných
poškození a řádně zkolaudovány.
Cílem Stran dohody je realizace záměrů uvedených v této dohodě, a to ve vzájemné součinnosti ve
prospěch obou Stran dohody. K dosažení cíle Spoluvlastníci souhlasí s konkrétním způsobem a
rozsahem sanace, poskytují své pozemky k odvozu materiálu z pozemku p.č. 111 a dávají souhlas
s výstavbou veřejně přístupné pozemní komunikace včetně infrastruktury.
Návrh smlouvy s investorem je Přílohou č. 20 k zápisu.
Stanovisko Policie Středočeského kraje k akci je Přílohou č. 20a k zápisu.
Situační mapa je Přílohou č. 20b k zápisu
Rozprava k tomuto bodu:
Jedná se o to, že společenství vlastníku má záměr o výstavbu rodinných domů na uvedených
pozemcích. Po jednání s panem Burešem byly předložen návrh dohody. Námitky občanů byly zejména
k etapizaci výstavby, dopravním zatížení a dále se námitky týkaly otoček a jejich parametrů. K tomu
pan Bureš předložil vyjádření Policie ČR, která posuzuje dopravní poměry v daném místě. Dohodou se
řeší dlouhodobý problém obce, jelikož kanalizace nevede po pozemcích obce, ale na pozemcích
společenství vlastníků. Dále se řeší souhlas na umístění polderu. Následně je potřebný souhlas sousedů
těch pozemků vedle společenství vlastníků.
Občan se dotazoval, zda by to nemělo být tak, aby se obec chovala v souladu s novým územním
plánem. Výstavba 29 rodinných domů pro obec znamená velké dopravní zatížení. Dále se tázal, zda by
nemohlo dojít k tomu, že by se Lešany propojily s ulicí V Loučkách.
Občan se ptal na to, zda se bude zpevňovat povrch komunikace podél statku. Na otázku získal odpověď,
že ano a že pan Bureš dostal vyjádřením Policie ČR i takovou podmínku, úprava je zahrnuta v projektu.
Občané si dále stěžovali na to, že v Lešanech je velká průjezdnost vozidel a že nikdo nedodržuje
předepsanou rychlost 30.
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Občané uváděli, že doprava se za 15 let ztrojnásobila. Počet domů se stále navyšuje. Silnice by se měly
upravit.
J. Kukla sdělil, že po rozpravě s tvůrcem protipovodňového plánu, Ing. Jakoubkem, mu bylo řečeno, že
návrh pana Bureše nevyhovuje. Pan Jakoubek prý dále vyslovil pochybnost, zda není výstavba v rozporu
se stávajícím územním plánem.
Pan Bureš promluvil o tom, že smlouva je završením několikaletého úsilí najít nějaký konsenzus v
prostoru, kde se chystá další výstavba. Pan Bureš nakonec oznámil, že smlouva tak jak je předložena je
nepoužitelná pro realizaci projektu 29 RD. Musí se zažádat o to, aby kanalizace byla přeložena. Dále
jde o to, aby se s pozemky vlastníků nepočítalo na další výstavbu zasakovacího zařízení pro 111. Dále
se bude trvat na tom, aby se sanace z pozemku 111 odvážela po obecní komunikaci.
J. Kebrle uváděl, že dosažení dohody bylo podmínkou souhlasu zastupitelstva se záměrem. Tázal se
zastupitelů, zda se bude bod dále projednávat a nebo bude stažen z programu jednání. Informoval
příchozí o tom, že v původní smlouvě bylo definováno, že obec by stavěla jakýsi kufr, po kterém by
jezdily kamiony při odvozu 111, tato skutečnost byla ze smlouvy vyjmuta. Dále ze smlouvy vypadla i
cena za odkup pozemku pro poldr – je navrhován odkup za znaleckou cenu. Přibyla etapizace podle
návrhu.
Pan Bureš namítal, že bodů se smlouvy vypadlo více. Byla vyjmuta například záměna pozemků
(pozemek s kanalizací za pozemek obce) a dále byly ze smlouvy vynechány pozemky, na kterých se má
stavět. Pan Bureš navrhl vrátit se do procesu projednávání smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves navrhuje stažení bodu jednání s investorem ze zasedání.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Bod byl stažen ze zastupitelstva.

6. Návrh na mimořádnou dotaci na nákup zahradního traktoru pro TJ PTZ Viktorie
Nelahozeves
Fotbalový oddíl TJ PTZ Viktorie Nelahozeves žádá zastupitelstvo o mimořádnou individuální účelovou
neinvestiční podporu z rozpočtu obce formou nenávratné dotace na nákup zánovního sekacího
traktůrku. Společnost SECO nabídla odprodej traktůrku používaného jednu sezonu za 50% pořizovací
ceny. Prodejní cena by se měla pohybovat okolo 75 000,- Kč včetně DPH. Žádost o dotaci na nákup
zahradního traktoru je Přílohou č. 21 k zápisu.
Zástupci TJ PTZ Viktorie Nelahozeves bylo konstatováno, že současný traktůrek je již nedostačující.
Návrh je půjčovat toto zařízení i obci. Jedná se o profi-traktor s využitím na dalších 20 let.
Proběhl rozbor rozpočtu TJ PTZ Viktorie Nelahozeves:
Bylo konstatováno, že finanční situace PTZ Viktorie Nelahozeves se jeví jako stabilní. Bylo zvažováno
ponížení některých prostředků pro TJ PTZ v příštím roce o jistou část traktůrku (cca 25000).
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou dotaci ve výši 75 000,- Kč pro PTZ Viktorie Nelahozeves na
nákup zahradního traktoru na sekání trávy.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 7/6/2018 Návrh na mimořádnou dotaci pro PTZ Viktorie Nelahozeves
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou dotaci ve výši 75 000,- Kč pro PTZ Viktorie Nelahozeves na
nákup zahradního traktoru na sekání trávy.

7. Návrh zahradních úprav kolem kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi
Návrh zahradních úprav kolem kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi je Přílohou č. 22 k zápisu.
Příloha č. 22a – situační mapa
Příloha č. 22b – situační mapa
Byl předložen projekt, který byl zpracován firmou Forgarden. Jedná se o zahradní úpravy kolem kostela
sv. Ondřeje v Nelahozevsi. V projektu je vyznačena zeleň, která by se mohla doplnit a zeleň, která by
se měla vykácet. Lavička by byla umístěna směrem od kostelíka blíže k nádraží. Pan starosta chtěl
vědět, jaký je zájem ostatních zastupitelů na realizaci tohoto projektu, do jaké míry by byla obec
ochotna přispět a zda se bude jednat s farou.
Zastupitel pan R. Matoušek se ptal, zda je projekt vyčíslen na konkrétní cifru. Na svůj dotaz získal
odpověď, že hodnota zakázky zatím není známa.
Zastupitel J. Kukla apeloval na ostatní, že cesta od památníku do podjezdu by se měla zrekonstruovat
a že by se výstavba mohla provést společně s úpravou kolem kostela. Dal by se na to podle pana
místostarosty uplatnit fond kultury.
Občan upozorňoval na rozbité schodiště za nádražím a na zničený peron.
J. Kukla seznámil příchozí s tím, že část zmiňovaného pozemku je správy železniční cesty.
Pan starosta seznamoval občany s tím, že firma Forgarden provedla zahradní úpravy například v
Kralupech nad Vltavou a uvedl, že projekt firmy Forgarden bude vyvěšen na internetu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh zahradních úprav kolem kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi.
O realizaci projektu bude rozhodnuto po zjištění odhadované ceny zakázky.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.

Stránka 9 z 13

Usnesení č. 8/6/2018 Návrh zahradních úprav kolem kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh zahradních úprav kolem kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi.
O realizaci projektu bude rozhodnuto po zjištění odhadované ceny zakázky.

8. Sponzorská smlouva o podpoře sportu – World Gymnaestrada
TJ Dynamo Nelahozeves se obrací na zastupitelstvo s žádostí o sponzorský příspěvek na reprezentaci
na 16. Světové gymnaestrádě, která se koná ve dnech 7. – 13. července 2019 v rakouském Dornbirnu.
Tato účast je pro cvičence velmi finančně i časově náročná – víkendové secvičné srazy, cestovní výdaje,
ubytování, stravování, společné cvičební úbory a jiné. Na tomto celosvětovém svátku sportu
reprezentují Českou republiku jako jediná TJ okresu Mělník. TJ Dynamo Nelahozeves předkládá
zastupitelstvu ke schválení Sponzorskou smlouvu o podpoře sportu s částkou ve výši 50. 000,- Kč.
Smlouva se váže k reprezentaci na 16. Světové gymnaestrádě. Jedná se o smlouvu mezi obcí a Českou
asociací sport pro všechny, z. s. Sponzorská smlouva je Přílohou č. 23 k zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje sponzorskou smlouvu o podpoře sportu s částkou ve výši
50. 000,- Kč.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 9/6/2018 Sponzorská smlouva o podpoře sportu
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje sponzorskou smlouvu o podpoře sportu s částkou ve výši
50. 000,- Kč.

9. Zpřesnění způsobu provedení oprav ulice Příčná, bezejmenná
Projekt Ing. Kobzy je Přílohou č. 24 k zápisu.
Pan Ing. Kobza je inženýrem dopravních staveb a dodal návrh vypracovaného dopravního řešení
v ulicích Příčná, bezejmenná. V návrhu se mimo jiné jednalo o šířky silnic a o výšky chodníků. Proti
návrhu vznikla vlna námitek u dvou bodů. Pan Kobza navrhoval ulice zjednosměrnit. Ing. Kobza obešel
několik lidí, jejichž vazba nebyla příznivá. Protože projektová dokumentace již byla vypracována,
přinesl ji pan starosta na zasedání zastupitelstva obce.
Pan starosta obeznámil příchozí s tím, že se projekt týká takové změny, kdy by v ulici „bezejmenná“ byl
pouze jeden chodník (když se jde na nádraží vpravo). Lidé argumentovali tím, že se v současné době
chodí spíše vlevo. Pan Ing. Kobza navrhl parkovací místa místo chodníku. To občané nechtějí.
Stavbě se návrh pana Kobzy líbí, protože je to přesnější definice prací. Musí dojít k dodatečnému
zpevnění podkladových vrstev a dojde k navýšení terénu. Projekt pana Kobzy by byl stejně drahý jako
to, co se v uvedených ulicích plánuje udělat nyní. Podle názoru pana starosty by bylo správné požádat
pana Kobzu, aby předložil návrh s chodníkem na druhé straně.
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Zazněl dotaz občana, zda obec dávala souhlas k tomu, aby se v tomto úseku stavěly ploty. Občan dále
upřesnil, že v křižovatce jmenovaných ulic jsou vystaveny dvoumetrové betonové ploty, křižovatka je
díky tomu nepřehledná a je to problém.
J. Kukla k projektu uvedl, že pan Kobza zjednosměrnil ulici Příčnou, aby se tam mohlo stát a parkovat.
F. Šimek varoval před tím, že auta stojí tam, kde nemají a je tam nebezpečná a nepřehledná situace.
O. Riegertová navrhla, zda by nebylo lepší zeptat se místních.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves bere na vědomí návrh projektu pana Ing. Kobzy a ukládá dopracovat
variantu s jedním chodníkem a obousměrnou komunikací ulice bezejmenná.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 1 (Kukla)
Zdržel se: 3
Návrh neprošel

10. Organizace vedení obce do konce volebního období

J. Kebrle informoval zastupitelstvo o skutečnosti, že se rozhodl přijmout pracovní nabídku v jiném
zaměstnání a že je schopen vykonávat funkci neuvolněného starosty do konce volebního období.
O. Riegertová vznesla dotaz, zda by mohlo dojít k výměně role starosty a místostarosty mezi J. Kebrlem
a J. Kuklou. Tento návrh J.Kukla odmítl.
J. Kukla uvedl na pravou míru skutečnost, že J. Kebrle počítá s tím, že by v příštím volebním období na
pozici starosty obce již nekandidoval a protože se naskytla pracovní příležitost, která odpovídá jeho
pracovnímu zařazení, novou pracovní nabídku přijal.
J. Kebrle sdělil, že v pozici neuvolněného starosty fungoval první dva měsíce při nástupu do funkce
starosty a že model je realistický.
Zazněla obava občana o to, aby funkce starosty v obci nebyla na druhém místě a aby nedocházelo
v důsledku vzrůstající agendy k pochybením v obci.
K tématu proběhla diskuze, další konkrétní alternativní návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves určuje podle ust. § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon
funkce starosty obce nebude s účinností od 1. 7. 2018 takto zvolený člen zastupitelstva uvolněn.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
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Usnesení č. 10/6/2018 Organizace vedení obce do konce volebního období
Zastupitelstvo obce Nelahozeves určuje podle ust. § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon
funkce starosty obce nebude s účinností od 1. 7. 2018 takto zvolený člen zastupitelstva uvolněn.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí podle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích starostou obce Josefa
Kebrleho, s účinností od 1. 7. 2018.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 11/6/2018 Organizace vedení obce do konce volebního období
Zastupitelstvo obce volí podle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích starostou obce Josefa
Kebrleho, s účinností od 1. 7. 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje výši odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva obce vykonávajícímu
funkci starosty obce, a to ode dne 1. 7. 2018 podle ust. § 84 odst. 2 písm. n) ve spojení s ust. § 72 odst.
2, odst. 4 zákona o obcích ve výši 0,6 násobku výše odměny (tj. 30. 681,- Kč), která by náležela
uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 12/6/2018 Organizace vedení obce do konce volebního období
Zastupitelstvo obce stanovuje výši odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva obce vykonávajícímu
funkci starosty obce, a to ode dne 1. 7. 2018 podle ust. § 84 odst. 2 písm. n) ve spojení s ust. § 72 odst.
2, odst. 4 zákona o obcích ve výši 0,6 násobku výše odměny, tj. 30. 681,- Kč, která by náležela
uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.

11. Diskuze

Diskuze proběhla na tato témata:
Občan vznesl dotaz, zda se ví, kdy začne oprava silnice Ke Kapličce. Na svou otázku získal odpověď, že
harmonogram je znám a že bude přiložen k zápisu ze zastupitelstva. Harmonogram opravy silnice Ke
Kapličce je Přílohou č. 25 k zápisu.
Občan se tázal, zda je obecní úřad schopen zajistit úpravu travnaté plochy u Dynama. Jedná se o plochu
u železniční trati, pískovna, nájezd na výsypku. Nyní se v místě nachází křoví. Občan kladl důraz na to,
že je na obci, aby to zajistila. Pan starosta na dotaz odpověděl, že míra vlivu obce na České dráhy je
omezena.
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Občan se následně ptal no to, zda by obec proplatila posekání uvedené plochy. Na tuto otázku získal
odpověď, že je snazší najmout brigádníky, kteří by terén upravili. Pan F. Šimek uvedl na pravou míru
skutečnost, že porost je spíše na pořezání motorovou pilou.
J. Kukla seznámil příchozí s tím, že se jedná o nevypořádané pozemky a dráha na údržbu těžko shání
někoho, kdo by to udělal. Je pro ně těžké dělat na to výběrové řízení.
Občan se tázal na to, jak to vypadá s doděláním závěrečných úprav hřiště za tělocvičnou. Ze strany
zastupitelstva byl informován o tom, že dne 26. 6. 2018 bude kontrolní den. Stavební dozor provádí
Pan Drdácký. J. Kebrle informoval o tom, že mu firma J.I.H. slíbila maximální zpoždění 8 dní proti
původnímu plánu. V současnosti se čeká na dodání travního koberce. L. Velič informoval občany o tom,
že oplocení je součástí projektu.
Občan se ptal na letní brigádu spočívající v sekání trávy v obci. Na svou otázku získal odpověď, že obec
již na tuto sezonu brigádníky má. Do budoucna preferuje plnoleté brigádníky.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání ukončeno v 19:31 hodin.

Olga Riegertová
ověřovatel

Josef Kukla
ověřovatel

Ing. Josef Kebrle
starosta obce
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