Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves,
které se konalo dne 11. 1. 2016
v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Zahájeno: 18:00
Ukončeno: 18:35
Zapsala: Zuzana Dvořáková

Zápis vyhotoven dne: 12.01.2016
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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.
Omluveni: Pavel Matoušek, Jiří Kratochvíl – nemoc
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 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.
Představil se: Miloš Mojžiš – nahrávka za účelem zveřejnění na portálu Nela.cz

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Navrhuji určit za zapisovatelky zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Zuzanu Dvořákovou a
paní Štěpánku Rubešovou.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7-mi hlasy.
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu zastupitel František Šimek a
Mgr. Josef Kukla.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7-mi hlasy.
Usnesení č. 1/1/2016 Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Zapisovatelkami zápisu byly určeny paní Zuzana Dvořáková a paní Štěpánka Rubešová.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Mgr. Josef Kukla a František Šimek.
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2. Schválení programu
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení dotace – oprava místních komunikací
Schválení dotace – oprava dětské hřiště
Schválení nového odměňování zastupitelů
Schválení výše poplatku za svoz odpadů
Diskuze

Doplnění programu:
1. Schválení projektové karty strategického plánu obce
- tento bod bude součástí bodu oprava dětského hřiště
Návrh usnesení:
1. Schválení dotace – oprava místních komunikací
2. Schválení dotace – oprava dětské hřiště a schválení projektové karty
3. Schválení nového odměňování zastupitelů
4. Schválení výše poplatku za svoz odpadů
5. Diskuze
Kdo je pro schválení programu v tomto znění?
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 – mi hlasy.
Usnesení č. 2/1/2016 Program zasedání
1. Schválení dotace – oprava komunikací
2. Schválení dotace – oprava dětské hřiště a schválení projektové karty
3. Schválení nového odměňování zastupitelů
4. Schválení výše poplatku za svoz odpadů
5. Diskuze
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3. Schválení dotace – oprava komunikací

Jedná se o schválení žádosti o dotaci do podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul č.
5 – Podpora obnovy místních komunikací. Jedná se o opravu ulic Pod Strání, Školní, V Závětině a Dolní
Náves. Tyto vozovky vykazují poruchy , rozpady povrchu vozovky a ztráty asfaltového krytu. (viz.
technická zpráva) Předpokládaný rozpočet na opravu těchto komunikací je celkem 1.979.879 Kč. (viz.
rekapitulace předpokládaných rozpočtů).
Diskuze:
Petr Zeman – jaký je systém v plánování oprav komunikací a kdy se bude opravovat silnice
V Loučkách. Po několika výkopech je silnice zúžená, průjezd autem je katastrofický. V důsledku děr
ve vozovce a projíždění nákladních aut na stavby praská barák.
Mgr. Josef Kukla – vezme na prohlídku pracovnici, která bude řešit i ulici U Žlábku, aby navrhla řešení
situace i v ulici V Loučkách.
Dittrichová Květa – nesmíme zapomenout taky na ulici v Hleďsebi II. díl a U Žlábku
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj
č. 117D815 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních
komunikací. Předmětem projektu bude obnova místních komunikací.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7- mi hlasy.
Usnesení č. 3/1/2016 Schválení podání dotace na opravu komunikací
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj
č. 117D815 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních
komunikací. Předmětem projektu bude obnova místních komunikací.

4. Schválení dotace – dětské hřiště
Navrhuji nejdříve schválit projektovou kartu strategického plánu obce s těmito parametry:
Název projektu: Oprava dětského hřiště Lešany spojená s výměnou herních prvků
Popis projektu: Výměna herních prvků – doplnění mobiliáře
Připravenost projektu: Projektová dokumentace, není třeba územní rozhodnutí
Celkové náklady: do 652.000,-Kč
Předpokládaná realizace: 2016
Možnost získat podporu z dotace MMR – podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci – dotační titul č. 2
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Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7-mi hlasy.
Usnesení č. 4/1/2016 Schválení projektové karty č. 26 strategického plánu obce Nelahozeves
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou kartu č. 26 strategického plánu obce Nelahozeves.
V Loňském roce jsme usilovali o získání dotace na opravu dětského hřiště v Lešanech v části Anglický
resort. Dotaci jsme bohužel nezískali. Protože je hřiště na hranici životnosti usilujeme o získání této
dotace znovu. Žádám zastupitelstvo o schválení podání žádosti o dotaci do podprogramu
Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 2 - Podpora
zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Předmětem projektu bude oprava dětského
hřiště Lešany spojená s výměnou herních prvků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj –
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci. Předmětem projektu bude oprava dětského hřiště Lešany spojená
s výměnou herních prvků.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7-mi hlasy.
Usnesení č. 5/1/2016 Schválení podání dotace na opravu dětského hřiště
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj –
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci. Předmětem projektu bude oprava dětského hřiště Lešany spojená
s výměnou herních prvků.

5. Změna v odměňování členů zastupitelstva od 1. 1. 2016
Změna v odměňování členů zastupitelstva od 1. 1. 2016
Uvedení do problému:
Vláda ČR schválila na svém zasedání 14. 12. 2015 novelu nařízení vlády č. 37/2003 Sb. O odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstvem s účinností od 1. 1. 2016. Dochází k navýšení částek odměn o
3%.
Uvolnění členové OZ / u nás starosta a místostarosta/ mají navýšení nárokové. Neschvaluje se na
zasedání zastupitelstva.
Neuvolnění členové OZ – navýšení schvaluje zastupitelstvo, popř. vyplývá z předcházejících usnesení
OZ.
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Zdůvodnění potřeby nového usnesení:
Na ustavujícím zasedání v roce 2014 bylo přijato usnesení o stanovení výše odměn pro neuvolněné
zastupitele nejasně. Bylo stanoveno jako maximální výše odměny podle zákona a přílohou byla
tabulka s výší odměn dle poslední platné novely v době usnesení. Tím se stala dikce stávajícího
usnesení nepřesná a způsobuje výkladové pochybnosti. Navrhuji přijmout nové usnesení v souvislosti
s novelou vyhl. č.37/2003 Sb. Dle metodiky vydané MV ČR.
Znění usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena OZ,
člena OZ a zároveň člena výboru nebo komise, člena OZ a zároveň předsedu výboru nebo komise
podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění od 1. 1. 2016 takto:
člen zastupitelstva
576,-Kč / měsíčně
člen OZ a zároveň člen výboru nebo komise
1706,-Kč / měsíčně
člen OZ a zároveň předseda výboru nebo komise
1962,-Kč / měsíčně
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7-mi hlasy.
Usnesení č. 6/1/2016 Schválení nového odměňování zastupitelů
Zastupitelstvo obce Nelahozeves stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena OZ,
člena OZ a zároveň člena výboru nebo komise, člena OZ a zároveň předsedu výboru nebo komise
podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění od 1. 1. 2016 takto:
člen zastupitelstva
576,-Kč / měsíčně
člen OZ a zároveň člen výboru nebo komise
1706,-Kč / měsíčně
člen OZ a zároveň předseda výboru nebo komise
1962,-Kč / měsíčně
6. Schválení výše poplatku za svoz odpadů pro rok 2016
Odpadové hospodářství v obci je v současné době obcí dotovanou částkou v řádech statisíců.
Z důvodu výpovědi smlouvy o svozu komunálního a tříděného odpadu společnosti Regios bude na
toto vypsáno nové výběrové řízení. Výběrové řízení má obec v úmyslu konstruovat jako „tarif“
s cenami svozu jednotlivých druhů odpadů, při dodržení principu „platba za vývoz“. V návaznosti na
vysoutěžené podmínky bude také upraven systém plateb za odvoz odpadu občany. Protože v tuto
chvíli neznáme výsledek výběrového řízení neměníme celý systém hned. Předkládám ke schválení
obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Základní poplatek je v ní stanoven na částku 500,-Kč. Slevu z poplatku 100,-Kč mohou využít osoby
starší 70 let, mladší 15 let, osoby se ZTP a ZTP/P.
Na každých 5 osob v domácnosti je v ceně poplatku je zahrnuta 1 nádoba o velikosti 120 l. Tzn. od 6
do 10 osob trvale žijících v jedné domácnosti je v ceně zahrnuta obsluha 2 nádob o velikosti 120 l.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2016, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7-mi hlasy.
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Další okolnosti odvozu odpadu (není řešeno vyhláškou o místních poplatcích):
- na bioodpad budou v obci zřízena stanoviště, kam bude možné ukládat bioodpad zdarma
- odvoz bioodpadu od nemovitosti bude zpoplatněn částkou 200,-Kč/120l a 300,-Kč/240l,
tak jak tomu bylo v minulých letech
- obsluha dalších nádob navíc na směsný komunální odpad bude zpoplatněna částkou
1000,-Kč za jednu nádobu o velikosti 120l
Tyto dodatečné nádoby na komunální odpad a nádoby na bioodpad budou řešeny zvláštní smlouvou
mezi obcí a občanem, kterou budou mít občané možnost uzavřít na obecním úřadě od 1.2.2016.
Usnesení č. 7/1/2016 Schválení obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2016, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2016, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
7. Diskuze

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání ukončeno v ………………………. hodin.

Mgr. Josef Kukla
ověřovatel

František Šimek
ověřovatel

Ing. Josef Kebrle
starosta obce

Stránka 7 z 7

