Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Nelahozeves,
které se konalo dne 07. 04. 2015
v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Zahájeno:
Ukončeno:

18:02 hodin
19:02 hodin

Zapsala:

Dvořáková Zuzana

Zápis vyhotoven dne: 8.4.2015

1

Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zahájení zasedání v 18:02 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 omluvil pan Jiří Kratochvíl. 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:
Martin Brázda - nahrávka za účelem zveřejnění na portálu Nela.cz

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
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-mi hlasy.
Proběhla diskuze o střídání ověřovatelů zápisu.
Dávám hlasovati, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu:
Pavel Matoušek a Květuše Dittrichová
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8-mi hlasy.
Usnesení č. 1/4/2015 Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Zapisovatelkami zápisu byly určeny paní Zuzana Dvořáková a Štěpánka Rubešová.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitel Pavel Matoušek a zastupitelka Květuše Dittrichová.
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2. Schválení programu
Program zasedání:
1. Schválení žádosti o dotace ze Středočeského kraje
2. Schválení smluv o likvidaci kovového odpadu (A.S.A, Sběr druhotných surovin)
3. Oprava výše dotace Mysliveckému sdružení Kralupy – Nelahozeves, o.s.
4. Diskuze
Doplnění programu:
1) Posun termínu odevzdání návrhu územní plánu obce ke společnému projednání
2) Rozhodnutí o zastupování na valných hromadách společnosti VKM

Kdo je pro doplnění programu?
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8-mi hlasy.
Usnesení č. 2/4/2015 Program zasedání
1. Schválení žádosti o dotace ze Středočeského kraje
2. Schválení smluv o likvidaci kovového odpadu (A.S.A, Sběr druhotných surovin)
3. Oprava výše dotace Mysliveckému sdružení Kralupy – Nelahozeves, o.s.
4. Posun termínu odevzdání návrhu územní plánu obce ke společnému projednání
5. Rozhodnutí o zastupování na valných hromadách společnosti VKM
6. Diskuze

3. Schválení žádosti o dotace ze Středočeského kraje
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt nákupu nových ochranných pomůcek (helmy, další
výstroj, komunikační technika) pro JSDH ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS pro rok 2015. Spoluúčast bude pokryta ze stávajícího rozpočtu JSDH.
Byla připravena žádost o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů na nákup nové
zásahové a komunikační techniky a výstroje pro družstvo JSDH. Celkové náklady projektu jsou
185.100,-Kč dotace ve výši 175.845,-Kč, spoluúčast obce 9.255,-Kč. K žádosti o dotaci je třeba
usnesení zastupitelstva se schválením podání žádosti o dotaci a závazku o spolufinancování v tomto
znění:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup nové zásahové
výstroje s vyšším stupněm ochrany, výzbroje a komunikační techniky.“ ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2015 s celkovými náklady ve výši 185.100,-Kč
z toho dotace 175.845,-Kč a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5%
z celkových nákladů projektu – to je 9.255,-Kč.
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Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8-mi hlasy.
Usnesení č. 3/4/2015 Schválení žádosti o dotaci na projekt nákupu nových ochranných pomůcek
pro JSDH ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2015
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup nové zásahové
výstroje s vyšším stupněm ochrany, výzbroje a komunikační techniky.“ ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2015 s celkovými náklady ve výši 185.100,-Kč
z toho dotace 175.845,-Kč a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5%
z celkových nákladů projektu – to je 9.255,-Kč.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Nelahozeves – protipovodňová ochrana, opatření na
dešťové kanalizaci“ ze Středočeského povodňového fondu pro tematická zadání „Úhrada nákladů
spojených s úpravou vodního díla zhoršujícím průběh povodně“ a „Podpora zpracování projektových
dokumentací protipovodňových opatření, která sníží negativní účinky povodní s ohledem na
hospodárnost navrhovaného opatření“ pro rok 2015
Byla připravena žádost o dotaci ze Středočeského povodňového fondu na vybudování zpětné klapky
na kanalizaci v Nádražní ulici, která zabrání zpětnému vylití vody do sklepů obytných domů a zničení
kanalizačního potrubí touto vodou. Celkové náklady projektu jsou 526.455,-Kč. Dotace ve výši
500.132,-Kč a spoluúčast obce ve výši 5% což je 26.323,-Kč. K žádosti o dotaci je potřeba usnesení
zastupitelstva se schválením podání žádosti o dotaci a závazku o spolufinancování v tomto znění:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nelahozeves –
protipovodňová ochrana, opatření na dešťové kanalizaci“ ze Středočeského povodňového fondu
pro tematická zadání „Úhrada nákladů spojených s úpravou vodního díla zhoršujícím průběh
povodně“ s celkovými náklady na provedení projektu ve výši 526.455,-Kč z toho dotace ve výši
500.132,-Kč a spoluúčast obce na financování akce ve výši min. 5% ve výši 26.323,-Kč.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8-mi hlasy.
Usnesení č. 4/4/2015 Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Nelahozeves –
protipovodňová ochrana, opatření na dešťové kanalizaci“ ze Středočeského povodňového fondu
pro tematická zadání
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nelahozeves –
protipovodňová ochrana, opatření na dešťové kanalizaci“ ze Středočeského povodňového fondu pro
tematická zadání „Úhrada nákladů spojených s úpravou vodního díla zhoršujícím průběh povodně“
s celkovými náklady na provedení projektu ve výši 526.455,-Kč z toho dotace ve výši 500.132,-Kč a
spoluúčast obce na financování akce ve výši min. 5% ve výši 26.323,-Kč.
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4. Schválení smluv o likvidaci kovového odpadu
Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 082/TKO/2005 s firmou ASA na sběr, svoz a odstranění kovových obalů.
V obci máme 6 stanovišť.
Z důvodu nejasnosti v dodatku zastupitelé 8-mi hlasy nechali tento bod stáhnout z programu s tím, že
se tento dodatek prověří. Poté bude opět zařazen na program zasedání zastupitelstva.
Druhá smlouva „Dohoda o odběru kovového odpadu a spolupráci při poskytování dat“ je se
společností Sběr druhotných surovin, s.r.o. Tato firma nám nabízí odběr kovového odpadu od obce a
od fyzických osob s trvalým bydlištěm v obci a zároveň poskytování těchto dat obci s tím, že tyto data
se poskytnou EKO-KOMU a obec za tento odpad získá peníze podle množství odvezeného odpadu.
Tak jako je tomu u tříděného odpadu (plast, sklo, …)
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením „Dohody o odběru kovového odpadu a spolupráci při
poskytování dat“ mezi Obcí Nelahozeves a společností Sběr druhotných surovin, s.r.o.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8-mi hlasy.
Usnesení č. 5/4/2015 Schválení „Dohody o odběru kovového odpadu a spolupráci při
poskytování dat“ mezi Obcí Nelahozeves a společností Sběr druhotných surovin, s.r.o.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením „Dohody o odběru kovového odpadu a spolupráci při
poskytování dat“ mezi Obcí Nelahozeves a společností Sběr druhotných surovin, s.r.o.
5. Oprava výše dotace Mysliveckému sdružení Kralupy – Nelahozeves, o.s.
Na minulém zasedání zastupitelstva, které se konalo 24. 3. 2015 se omylem schválila jiná výše dotace
pro Myslivecké sdružení Kralupy – Nelahozeves je potřeba tuto částku změnit podle schváleného
rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje přidělení dotace Mysliveckému sdružení Kralupy –
Nelahozeves, o.s. a schvaluje smlouvu ve výši 25.000,-Kč o poskytnutí dotace mezi Obcí
Nelahozeves a Mysliveckým sdružením Kralupy – Nelahozeves, o.s. a tím opravuje usnesení č.
10/3/2015 ze dne 24.3.2015.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8-mi hlasy.
Usnesení č. 6/4/2015 Výše dotace Mysliveckému sdružení Kralupy – Nelahozeves, o.s.
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Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje přidělení dotace Mysliveckému sdružení Kralupy –
Nelahozeves, o.s. a schvaluje smlouvu ve výši 25.000,-Kč o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves
a Mysliveckým sdružením Kralupy – Nelahozeves, o.s. a tím opravuje usnesení č. 10/3/2015 ze dne
24.3.2015.

6. Posun termínu odevzdání návrhu územního plánu ke společnému
projednání

)

Na minulém zasedání zastupitelstva dne 24. 3. 2015 zastupitelstvo schválilo vypracování generelu
odvodnění území a prověření rozsahu vyhlášeného záplavového území. Jelikož chceme, aby toto bylo
součástí územního plánu je potřeba posunout termín odevzdání návrhu územního plánu ke společnému
projednání. Proto byl vypracován dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společnosti DGG, kde se mění čl.
5 doba plnění a čl. 6 cena díla a platební podmínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje posun termínu odevzdání návrhu územního plánu ke
společnému projednání a schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílu č. obj. 80, č. zhot. 2013001 ze
dne 4.11.2013.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8-mi hlasy.
Usnesení č. 7/4/2015 Posun termínu odevzdání návrhu územního plánu ke společnému
projednání
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje posun termínu odevzdání návrhu územního plánu ke
společnému projednání a schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílu č. obj. 80, č. zhot. 2013001 ze dne
4.11.2013.

7. Pověření k zastupování na valných hromadách společnosti Vodárny Kladno –
Mělník
Společnost Vodárny Kladno – Mělník a.s. zaslala rozhodnutí zastupitelstva obce, kde je potřeba určit
zástupce, který bude oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář
Vodárny Kladno – Mělník, a.s., zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se
schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí
týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy
k projednávaným bodům.
Návrh na náhradníka: Mgr. Josef Kukla.
Pan Josef Kukla s tímto nesouhlasí a ptá se proč je nebude zastupovat jako vždy p. Libor Lesák, který
obec zastupuje již několik let. Ví o všech problémech a záležitostech.
Po diskuzi zastupitelů byl tento bod přesunut na další zasedání zastupitelstva.
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8. Diskuze

Pan Šebesta – špatný stav vozovky v ul. Pod Strání.

Zasedání ukončuji v 19:02 hodin.

Pavel Matoušek
ověřovatel

Květuše Dittrichová
ověřovatel

Ing. Josef Kebrle
starosta
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