Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Nelahozeves,
které se konalo dne 24. 03. 2015
v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Zahájeno:
Ukončeno:

18:05 hodin
19:44 hodin

Zapsala:

Štěpánka Rubešová

Zápis vyhotoven dne: 26. 03. 2015
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Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zahájení zasedání v 18:05 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 8 členů zastupitelstva obce. Ze
zastupitelstva se omluvila p. Olga Riegertová. 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
V souladu se zákonem o obcích navrhuji určit za zapisovatele zasedání Zastupitelstva obce
Nelahozeves paní Zuzanu Dvořákovou a paní Štěpánku Rubešovou.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu:
Mgr. Josef Kukla a Ladislav Velič
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 1/3/2015 Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Zapisovatelkami zápisu byly určeny paní Zuzana Dvořáková a Štěpánka Rubešová.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitel Mgr. Josef Kukla a Ladislav Velič.
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2. Schválení programu
Program zasedání:
1. Schválení závěreční inventarizační zprávy za rok 2014
2. Schválení návrhu plánu činnosti finančního výboru
3. Rozpočtové opatření umožňující dopracování projektové dokumentace k projektům
realizovatelným v letech 2015-2016
4. Investiční priority – aktualizované informace
5. Diskuze
Doplnění programu:
- Bod Investiční priority probereme před rozpočtovým opatřením.
- Jako bod 4 / Rozpočtové opatření č. 2/2015 jehož součástí bude i rozpočtové opatření
umožňující dopracování projektové dokumentace k projektům realizovatelným v letech 20152016
- Jako bod 5/ Návrh na jmenovité rozdělení dotací podle individuálních žádostí na rok 2015 a
schválení příslušnýh smluv o poskytnutí dotace
Kdo je pro doplnění programu?
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 2/3/2015 Program zasedání
1. Schválení závěreční inventarizační zprávy za rok 2014
2. Schválení návrhu plánu činnosti finančního výboru
3. Investiční priority – aktualizované informace
4. Rozpočtové opatření č. 2/2015 - Rozpočtové opatření umožňující dopracování projektové
dokumentace k projektům realizovatelným v letech 2015-2016
5. Schválení smluv o poskytnutí dotace
6. Diskuze

3. Schválení závěrečné inventarizační zprávy za rok 2014
Proběhla inventarizace majetku za uplynulý rok, nebyly zjištěny žádné odchylky v majetku a nebyla
přijata opatření k průběhu inventury. U inventury byly členy komise osoby zodpovědné za majetek.
Inventarizační zpráva je pro účely kontroly k dispozici na obecním úřadě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2014.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 3/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2014.

4. Schválení návrhu plánu činnosti finančního výboru
Pavel Matoušek, jako předseda finančního výboru zaslal plán činnosti FV.
Návrh plánu:
- kontrola výsledku hospodaření obce
- kontrola podkladů pro doporučení schválení účetních závěrek příspěvkových organizací a
obce
- kontrola hospodaření subjektů, kterým jsou poskytovány dotace a granty od obce
- průběžná kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
Rozprava, návrhy na doplnění :
1. Lze kontrolovat celé hospodaření spolků, nebo jen vyúčtování dotací ?
2. Podílí se na inventarizaci majetku obce – je potřeba, aby byl někdo jmenován do
inventarizační komise
3. FV aktivně vyhledává další dotace
…Pavel Matoušek projedná se členkami finančního výboru
Plán činnosti finančního výboru se upravuje následovně:
- kontrola výsledku hospodaření obce
- kontrola podkladů pro doporučení schválení účetních závěrek příspěvkových organizací a
obce
- kontrola vyúčtování dotací, grantů a příspěvků poskytovaných obcí organizacím a spolkům
- průběžná kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
- podílí se na inventarizaci obecního majetku
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves souhlasí s plánem činnosti FV na rok 2015.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 4/3/2015
Zastupitelstvo obce Nelahozeves souhlasí s plánem činnosti FV na rok 2015.
- kontrola výsledku hospodaření obce
- kontrola podkladů pro doporučení schválení účetních závěrek příspěvkových organizací a
obce
- kontrola vyúčtování dotací, grantů a příspěvků poskytovaných obcí organizacím a spolkům
- průběžná kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
- podílí se na inventarizaci obecního majetku
-
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5. Investiční priority – aktualizované informace

Sešlo se mnoho nápadů, které se dají rozdělit na tyto kategorie:
a) kanalizace
b) silnice, chodníky
c) budovy
d) MHD
e) ostatní – drobné
Informace kanalizace
– Letos proveditelné pouze zahájení prací na dokončení projektu kanalizace splašková v oblasti
Vltavská, Příčná, Nádražní – 165.000,-Kč,
- Samotnému projektování předchází kontrola instalovaných trubek 65.000,-Kč – kontrola co leží
v zemi, stav kanalizace
- dokončení kanalizace v Nové Vsi – napojena na čističku v Nelahozevsi (PTZ)
- projektová příprava dokončení kompletní splašková kanalizace – Vltavská, Příčná, Nádražní,
Zagarolská, Pod Strání a Lešany a vypracování generelu odvodu dešťových vod – odhad – 1.020.000,Kč
- dešťová kanalizace – gen. odvodu dešťových vod – cena cca 250.000,- Kč
ROZPRAVA :
- Dotaz kam spadá kanalizace v Podhořanech
O : do části „Pod Strání“
- Dotaz k části Vltavská, Nádražní a okolí
o projektu – kolik si kdo bude platit (obec x občané)
- Přípojky – dopojení nemovitosí, čerpadla
o O: projekt zahrne i čerpadla, bude se jednat o jednat o jednu tlakovou soustavu a bude
vyprojektována jako celek a obec musí mít pod kontrolou celý systém
o Jestli a kolik bude příspěvek občanů na dobudování přípojek rozhodne zastupitelstvo
obce podle reálného nacenění v okamžiku kdy bude k dispozici projektová
dokumentace.
- Diskuze občanů k tématu o tom kdo bude soustavu provozovat
- Diskuze na téma provozovatel ČOV
- Doplnění částky 1.020.000 doplnit o předprojektovou přípravu
= po doplnění budou celkové náklady na projekty kanalizací 1.165.000,-Kč
c) budovy – priority:
- školní kuchyně a jídelna – peníze už jsou v rozpočtu připravené (300t .. není součástí navrhovaného
rozpočtového opatření)
- navýšení kapacity školy do září 2016 – jedna třída a šatny cca 60.000,-Kč
- školka v ulici Školní – rekonstrukce vybraných částí, kdyby byla dotace tak zateplení
- projekt na víceúčelové hřiště u Dynama – 20.000,-Kč
- mobiliář (orientační systém), lavičky, vývěsní tabule….40.000,-Kč (už i instalace části mobiliáře)
- Kulturní dům – doopravit, jak ho lze lépe využívat?
- rekonstrukce Lešany čp. 20, oprava nebo zbourání garáže U Kapličky
= celkové náklady na projekty 460.000,-Kč
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6. Rozpočtové opatření č. 2/2015

)

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2015.
Příjmy:
1. příjem z prodeje hasičského vozu (Kovošrot Lorenz) – 25.190,-Kč PAR 5512 POL 3113
Výdaje:
1. Přesun prostředků na PAR 2212 Silnice POL 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
(dopravní zrcadla) ve výši 50.000,-Kč. Prostředky přesunuty z PAR 2212 Silnice POL 5171
opravy a udržování.
2. Přesun prostředků na PAR 3113 Základní škola POL 6351 investiční dotace ve výši 79.729,30
Kč. Jedná se o myčku NT 100, pořízenou do školní kuchyně. Prostředky přesunuty z PAR
3113 Základní škola POL 5331 neinvestiční příspěvky.
3. Přesun prostředků na PAR 3319 Kultura POL 5031 sociální pojištění, POL 5032 zdravotní
pojištění ve výši 4.080,-Kč. Jedná se o odvod sociálního a zdravotního pojištění pracovnice
klubu seniorů za prosinec 2014. Prostředky přesunuty z PAR 3319 Kultura POL 5139 nákup
materiálu.
4. Navýšení prostředků na PAR 5512 Požární ochrana POL 5139 nákup materiálu ve výši
15.190,-Kč a na POL 5137 drobný hmotný majetek vy výši 10.000,-Kč. Jedná se o celkovou
částku 25.190,-Kč (příjem z prodeje hasičského vozu)
5. Navýšení prostředků na PAR 3319 Kultura POL 5021 o částku 16.680,-Kč. Jedná se o
vrácenou zálohovou daň za rok 2014 pro pracovnici klubu seniorů.
Prostředky byly použity z financování.
6. Navýšení prostředků PAR 2321 POL 5169 projekty - kanalizace, PAR 6171 POL 5169
projekty – ostatní. Prostředky budou použity z rezervy, která byla v kapitole financování
1.165.00 + 460.000 Kč
Financování:
- rozdíl mezi příjmy a výdaji byl upraven ve financování
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2015.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 5/3/2015
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2015.
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7. Schválení smluv o poskytnutí dotace
Je nutné formálně schválit přesné rozdělení. Nedochází ke změně částek schválených zastupitelstvem
obce při schvalování rozpočtu obce.
Změny jsou:
- specifikace – peníze nelze použít na investiční náklady, pořízení majetku, na úhradu daní, 3.
osobě, ale jen na činnost
- sankce za porušení nedodržení smlouvy (2 – 5 %)
- pokud se peníze neutratí, musí se zbytek vrátit
Dnes se nehlasuje o Ochotnících a Klubu seniorů, zatím nejsou zapsáni jako spolek.
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: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 6/3/2015
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: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 7/3/2015
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: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 8/3/2015
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 České asociaci Sport pro všechny ve výši 50.000,-Kč a
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Českou asociací Sport pro všechny.
Hlasování
Pro: 8
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Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 9/3/2015
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace České asociaci Sport pro všechny ve výši 50.000,-Kč a
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Českou asociací Sport pro všechny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Mysliveckému sdružení Kralupy – Nelahozeves, o. s. ve výši
30.000,-Kč a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Mysliveckém sdružení
Kralupy – Nelahozeves, o. s.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 10/3/2015
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Mysliveckému sdružení Kralupy – Nelahozeves, o. s. ve výši
30.000,-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: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 11/3/2015
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Kruhu přátel hudby Kralupy nad Vltavou, o. s. výši 20.000,Kč a schvaluje smlouvu ve 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: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 12/3/2015
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.
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8. Diskuze

Diskuze proběhla na tato témata:
Pavel Matoušek vznesl dotaz, týkající se ochrany osobních údajů souvisejících se společenskou
rubrikou ve Zpravodaji
- O: nejsou tam osobní údaje (ani datum ani rok narození), chceme vyjádřit, že si lidí vážíme,
pro příští zpravodaj si i tak opatříme souhlasy lidí s uveřejněním
Veřejné osvětlení – jak je to se smlouvou s p. Kyllarem? P. Kyllar je placen za úkony.
Bylo doporučeno, aby se i pro hlášení poruch na osvětlení používala aplikace Zmapujto.
Má obce pasportizaci VO? .. Pasportizace dostupná na obecním úřadě.
Matoušek – pozvánky na zasedání přišli až včera. Info česká pošta
Rozhlas – dotace 85 %, spoluúčast 15 %, protipovodňová ochrana.

Zasedání ukončuji v 19:44 hodin.

Mgr. Josef Kukla
ověřovatel

Ladislav Velič
ověřovatel

Ing. Josef Kebrle
starosta
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