Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves,
které se konalo dne 21. 08. 2017
v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

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

Zápis vyhotoven dne: 22. 08. 2017
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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. Dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 6 členů zastupitelstva obce.
Omluveni jsou zastupitelé: František Šimek, Pavel Matoušek a Ladislav Velič.
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.
Představil se: p. Miloš Mojžiš – nahrávka pořízena za účelem zveřejnění na portálu nela.cz
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Navrhuji určit za zapisovatelku zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Zuzanu Dvořákovou.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 6 hlasy.
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu zastupitelé pan Radek Šebesta a
paní Olga Riegertová.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 6 hlasy.
Usnesení č. 1/8/2017 Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Zuzana Dvořáková.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé Radek Šebesta a Olga Riegertová.
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2. Schválení programu
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu (ze zasedání 24. 7. 2017)
Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy ze Stř. kraje – JSDH Nelahozeves
Rozpočtové opatření č. 6/2017 – stažení bodu, bude schváleno na příštím zasedání
Diskuze

Doplnění programu:
- Nabídka obci k odkoupení pozemku
Návrh usnesení:
1. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu (ze zasedání 24. 7. 2017)
2. Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy ze Stř. kraje – JSDH Nelahozeves
3. Nabídka obci k odkoupení pozemku
4. Diskuze

Kdo je pro schválení programu v tomto znění?
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 6 hlasy.
Usnesení č. 2/8/2017 Program zasedání
1. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu (ze zasedání 24. 7. 2017)
2. Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy ze Stř. kraje – JSDH Nelahozeves
3. Nabídka obci k odkoupení pozemku
4. Diskuze

3. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu (ze zasedání 24. 7. 2017)
Na minulém zasedání jsme tuto vyhlášku již schválili. Cílem je schválit dobu nočního klidu tak, aby se
mohl uskutečnit Happening na starém mostě do 2 hodin do rána.
V návrhu byly 2 chyby:
- špatně uvedený v úvodním odstavci zákon
- Jinak formulovaná samotná věta o schválení nočního klidu
Věcně zůstáváme v rozsahu, o kterém jsme minule hlasovali. Text byl již nyní předjednán s úředníky
MV a návrh byl podle jejich připomínek upraven.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu (příloha č. 2)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2017 o nočním klidu.
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Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:0
Schváleno 6 hlasy.
Usnesení č. 3/8/2017 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2017 o nočním klidu.

4. Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy ze Stř. kraje – JSDH Nelahozeves
K uzavření smlouvy na přijetí dotace ze Středočeského kraje pro hasiče na rok 2017 je třeba usnesení
zastupitelstva o přijetí dotace a uzavření smlouvy. Jedná se o nákup 4 ks izolovaných dýchacích
přístrojů v celkové hodnotě 195.000,-Kč, dotace je ve výši 185.250,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
/Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS/ a současně schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace ve výši 185.250,-Kč na nákup 4 ks izolovaných dýchacích přístrojů.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 6 hlasy.
Usnesení č. 4/8/2017
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
/Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS/ a současně schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace ve výši 185.250,-Kč na nákup 4 ks izolovaných dýchacích přístrojů.

5. Nabídka obci k odkoupení

p. Miloš Kratochvil a pí. Alena Kratochvilová nabízejí obci k odkoupení pozemek p. č. 256/33 v k. ú.
Nelahozeves o celkové výměře 186 m². Tento pozemek je v současné době využíván jako účelová
komunikace – ulice U Podjezdu. Navrhovaná cena obcí je 100,-Kč/m².
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupit pozemek p. č. 256/33 v k. ú. Nelahozeves o celkové
výměře 186 m² za cenu 18.600,-Kč.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 6 hlasy.
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Usnesení č. 5/8/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupit pozemek p. č. 256/33 v k. ú. Nelahozeves o celkové
výměře 186 m² za cenu 18.600,-Kč.

6. Diskuze

Jak je na tom časově rekonstrukce školní kuchyně?
Minulé pondělí zhotovitel potvrdil reálnost termínu dokončení tak, aby byla 4. 9. Kuchyň a jídelna
uvedeny do provozu a děti se tam mohli stravovat. Dnes začala montáž oken v 1.NP. Sítě, obklady a
malby již byly dokončeny. Montáž oken bude probíhat cca 2 dny. Následuje 2-3 dny montáž
zařizovacích předmětů kuchyně. Dnes byly také odebrány vzorky pitné vody na různé rozbory, tak,
aby byly 1. 9. pro kolaudaci na hygienu rozbory hotové.
Na 1. 9. je objednána kolaudace, účast přislíbila pí. Priknerová za hasiče a pí. Millerová. Pokud tedy
nebudou problémy s doklady, tak fyzicky by se koncem příštího týdne mělo dát vařit. V pátek 1.9. by
mělo proběhnout testovací vaření.
Pro školku je záložní varianta, pokud by se to například o týden zpozdilo, že budou brát jídlo
z kralupské nemocnice. Ale věřím, že to nebude potřeba.
Kanalizace (Zagarolská, Pod Strání) – dotazníků se sešla zhruba polovina. Z důvodů malé kapacity
sálu při minulé besedě bylo dohodnuto konání další besedy, která by se uskutečnila buď v KD nebo
na Dynamu. Dotazy od občanů se týkají zejména spotřeby čerpadel, vysvětlení proč nejde
zkombinovat gravitační s tlakovou a způsob účtování paušálem nebo přes vodoměr. Toto jsou hlavní
dotazy, ke kterým VHS připravuje podklady.
Volby – Dynamo Nelahozeves ústy Martina Ovsenáka potvrdilo možnost konání voleb v budově
Dynama Nelahozeves.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání ukončeno v 18:18 hodin.

Radek Šebesta
ověřovatel

Ing. Olga Riegertová
ověřovatel

Ing. Josef Kebrle
starosta obce
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