Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves,
které se konalo dne 21. 11. 2016
v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Zahájeno: 18:03
Ukončeno: 18:36
Zapsala: Štěpánka Rubešová

Zápis vyhotoven dne: 22. 11. 2016
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Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zahájení zasedání v 18:03 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 9 členů zastupitelstva obce.
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 Štěpánku Rubešovou.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu zastupitel Pavel Matoušek a Ing.
Olga Riegertová.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 1/11/2016 Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Štěpánka Rubešová.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé Pavel Matoušek a Ing. Olga Riegertová.
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2. Schválení programu
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení podání žádosti o dotaci – víceúčelové hřiště
Schválení spolufinancování investičního záměru – víceúčelové hřiště
Rozpočtové opatření č. 5/2016
Převod peněz z neinvestičního rozpočtu na investici ZŠ – vybavení školní jídelny
Diskuze

Návrh usnesení:
1. Schválení podání žádosti o dotaci – víceúčelové hřiště
2. Schválení spolufinancování investičního záměru – víceúčelové hřiště
3. Rozpočtové opatření č. 5/2016
4. Převod peněz z neinvestičního rozpočtu na investici ZŠ – vybavení školní jídelny
5. Diskuze

Kdo je pro schválení programu v tomto znění?
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.

Usnesení č. 2/11/2016 Program zasedání
1. Schválení podání žádosti o dotaci – víceúčelové hřiště
2. Schválení spolufinancování investičního záměru – víceúčelové hřiště
3. Rozpočtové opatření č. 5/2016
4. Převod peněz z neinvestičního rozpočtu na investici ZŠ – vybavení školní jídelny
5. Diskuze
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3. Schválení podání žádost o dotaci – víceúčelové hřiště

Na zasedání zastupitelstva konaném dne 26. 9. 2016 byla schválena projektová karta č. 27 (výstavba
víceúčelového hřiště – Dynamo).
Náklady byly vyčísleny na 1.600.000,-Kč, navrhujeme upravit náklady na 2.200.000,-Kč, abychom
mohli požádat o dražší variantu s tartanovým povrchem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou kartu č. 27 (změna nákladů z 1.600.000,- Kč na 2.200.000,Kč.)
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 3/11/2016 Projektová karta č. 27
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou kartu č. 27 (změna nákladů z 1.600.000,- Kč na 2.200.000,Kč.)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na stavbu víceúčelového sportovního hřiště z
programu 133510 (subtitul 133512) "Podpora materiálně technické základny sportu" z MŠMT pro rok
2017.
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 4/11/2016 Žádost o dotaci na stavbu víceúčelového hřiště
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na stavbu víceúčelového sportovního hřiště z
programu 133510 (subtitul 133512) "Podpora materiálně technické základny sportu" z MŠMT pro rok
2017.

4. Schválení spolufinancování investičního záměru – víceúčelové hřiště

Projekt je ve 2 variantách – umělá tráva a tartan. Je před námi průzkum trhu, takto si necháme
otevřené obě varianty.
Žádost o dotaci se musí podat dokonce listopadu 2016.
Když dotaci nedostaneme, budeme to zkoušet příště, na získání máme 3 roky. Toto je teprve první
pokus.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování víceúčelového hřiště ve výši 50 % celkových nákladů
(to je 1.100.000,-Kč). Tato částka bude součástí rozpočtu obce pro rok 2017.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 5/11/2016 Spolufinancování víceúčelového hřiště
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování víceúčelového hřiště ve výši 50 % celkových nákladů
(to je 1.100.000,-Kč). Tato částka bude součástí rozpočtu obce pro rok 2017.

5. Rozpočtové opatření č. 5/2016
Rozpočtové opatření – příloha č. 2
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5:
1) navýšení příjmů ze základního poplatku za skládku
2) zaplacený poplatek za psa
3) změna dotace na hřiště v resortu, vysoutěžená menší částka
4) reklamní činnost - Mero (kultura)
5) předpokládané vstupné na koncerty apod. do konce roku (kultura)
6) nájemné za kanalizaci u Vltavy (každoroční)
7) navýšené příjmy na pronájem kulturního domu
8) zaplacené vstupné na Svatomartinskou zábavu + předpokládané dary na důchodce
9) navýšení příjmů, nájemné za budovu - Pod Strání 069
10) rozdělení rozpočtu kulturní komise, plánované akce do konce roku - divadelní činnost
11) rozdělení rozpočtu kulturní komise, plánované akce do konce roku - rozsvícení stromku
12) navýšení výdajů na zpravodaj
13) navýšení výdajů na plyn v kulturním domě
14) rozdělení rozpočtu kulturní komise, plánované akce do konce roku - Svatomartinská zábava,
posezení s důchodci
15) ušetřené peníze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 6/11/2016 Rozpočtové opatření č. 5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016.
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6. Převod peněz z neinvestičního rozpočtu na investici ZŠ – vybavení školní jídelny
Tento bod jsme již schválili na zasedání 26. 9. 2016 v rozpočtovém opatření č. 3/2016. Je nutné pře
schválit z neinvestiční na investiční příspěvek. Jelikož ZŠ si kamna dávají do dlouhodobého majetku, je
to tudíž investice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na investici ZŠ – kamna do školní jídelny v hodnotě 86.950,Kč. Jedná se o převod, z již schválených neinvestičních prostředků.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 7/11/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na investici ZŠ – kamna do školní jídelny v hodnotě 86.950,Kč. Jedná se o převod, z již schválených neinvestičních prostředků.

7. Diskuze
p. Behenský: Jak dopadlo jednání se Správou dopravní železniční cesty, pozemek p. č. 61/7, jedná se
o svah proti hřiště Dynama, zatím je setrvalý stav.
místostarosta p. Kukla: Na minulém zasedání jsem to vysvětloval p. Žambůrkovi, na místě byli
zástupci Správy železniční dopravní cesty a Českých drah, protože pozemek, který máte na mysli Vy,
patří do správy Českých drah. Bylo přislíbeno, že bude provedeno vyklestění a odstranění náletových
dřevin. Nevím kdy přesně. Obě organizace jsou příspěvkové organizace, musí být proveden
schvalovací proces.
p. Behenský: Jednou jsem tady mluvil o pořádku, o využití chodníků a chtěl bych vědět, jestli jste
s tím něco udělali. Např. chodník okolo PTZ. Je Vás spousta, rozběhněte se po vsi a podívejte se, jak
to vypadá na chodnících. Větve přesahují do chodníku, člověk si může vypíchnout oko, spadané listí a
ovoce na chodníku. Zajistěte to.
starosta p. Kebrle: Máte na mysli nějaké konkrétní místo? Řekněte ho prosím, dotyčného vlastníka
oslovíme.
p. Behenský: Získal jsem zkušenost, že jsem to nahlásil a někdo řekl, že jsem si stěžoval.
starosta p. Kebrle: Nemám problém poslat dotyčným občanům, že na zastupitelstvu bylo toto
projednáno a ať si ostříhají přesahující keř. Zkusíme najít místo v Zagarolské, které p. Behenský myslí.
Oslovíme majitele bytového domu v Zagarolské, ohledně zprůchodnění chodníku.
zastupitelka pí. Riegertová: Jak to vypadá s výběrovým řízením na odpady?
starosta p. Kebrle: V pondělí se otvírají obálky.
zastupitel p. Matoušek: Kolik je zatím obálek?
starosta p. Kebrle: Obálek je zatím 0, vždy to vozí až na poslední chvíli. Dotazy přišly od 2 firem.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání ukončeno v 18:36 hodin.

Pavel Matoušek
ověřovatel

Ing. Olga Riegertová
ověřovatel

Ing. Josef Kebrle
starosta obce
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