Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves,
které se konalo dne 25. 09. 2017
v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Zahájeno: 18:00
Ukončeno: 19:47
Zapsala: Štěpánka Rubešová

Zápis vyhotoven dne: 26. 09. 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 a dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 7 členů zastupitelstva obce.
Z důvodu nemoci a návštěvy lékaře jsou omluveni zastupitel Pavel Matoušek a Květuše Dittrichová.
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: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu zastupitel Mgr. Josef Kukla a
František Šimek.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 1/9/2017 Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Štěpánka Rubešová.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé Mgr. Josef Kukla a František Šimek.
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2. Schválení programu
Program zasedání:
1. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě – projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci
v ulicích Zagarolská, Pod Strání a v části Podhořany – VHS Projekt, s. r. o.
2. Schválení skupin nemovitostí, které budou zařazeny do projektu tlakové kanalizace (pozemky
bez zkolaudované stavby)
3. Schválení návrhu na odkup pozemku p. č. 311/3 v k. ú. Nelahozeves
4. Kupní smlouva na pozemek p. č. 256/33 v k. ú. Nelahozeves
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu č. IP-12-6012655/VB/1
6. Schválení dodatku č. 1 – oprava místní komunikace v ulici V Uličce – Neumann, s. r. o.
(prodloužení termínu)
7. Motivační systém třídění odpadu – bonusy
8. Diskuze – Informace o jednání – jízdní řády autobusů
Doplnění programu:
- Schválení návrhu na odkup pozemku p. č. 256/22 v k. ú. Nelahozeves
- Schválení přímého zadání zakázky – havarijní stav dešťové kanalizace ulice V Uličce
Návrh usnesení:
1. Schválení dodatku č. 1 – projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci v ulicích
Zagarolská, Pod Strání a v části Podhořany – VHS Projekt, s. r. o.
2. Schválení skupin nemovitostí, které budou zařazeny do projektu tlakové kanalizace (pozemky
bez zkolaudované stavby)
3. Schválení návrhu na odkup pozemku p. č. 311/3 v k. ú. Nelahozeves
4. Schválení návrhu na odkup pozemku p. č. 256/22 v k. ú. Nelahozeves
5. Kupní smlouva na pozemek p. č. 256/33 v k. ú. Nelahozeves
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu č. IP-12-6012655/VB/1
7. Schválení přímého zadání zakázky – havarijní stav dešťové kanalizace ulice V Uličce
8. Schválení dodatku č. 1 – oprava místní komunikace v ulici V Uličce – Neumann, s. r. o.
9. Motivační systém třídění odpadu – bonusy
10. Diskuze – Informace o jednání – jízdní řády autobusů
Kdo je pro schválení programu v tomto znění?
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 2/9/2017 Program zasedání
1. Schválení dodatku č. 1 – projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci v ulicích
Zagarolská, Pod Strání a v části Podhořany – VHS Projekt, s. r. o.
2. Schválení skupin nemovitostí, které budou zařazeny do projektu tlakové kanalizace (pozemky
bez zkolaudované stavby)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schválení návrhu na odkup pozemku p. č. 311/3 v k. ú. Nelahozeves
Schválení návrhu na odkup pozemku p. č. 256/22 v k. ú. Nelahozeves
Kupní smlouva na pozemek p. č. 256/33 v k. ú. Nelahozeves
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu č. IP-12-6012655/VB/1
Schválení přímého zadání zakázky – havarijní stav dešťové kanalizace ulice V Uličce
Schválení dodatku č. 1 – oprava místní komunikace v ulici V Uličce – Neumann, s. r. o.
Motivační systém třídění odpadu – bonusy
Diskuze – Informace o jednání – jízdní řády autobusů
3. Schválení dodatku č. 1 – projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci

v ulicích Zagarolská, Pod Strání a v části Podhořany – VHS Projekt, s. r. o.
Zhotovitelem této zakázky je VHS Projekt, s. r. o. Z důvodu delší doby potřebné k získání evidenčních
listů od občanů, navrhuji toto schválení dodatku ke smlouvě. Jedná se o prodloužení do 15. 10. 2017.
K dnešnímu dni jsme nebyli schopni VHS říct finální stav, které nemovitosti do projektu zahrnout a
které ne. Před 14 dny chybělo odevzdat cca 50 evidenčních listů, před týdnem cca 20 a k dnešnímu
dni zbývá posledních 10 evidenčních listů. Z toho důvodu je konečný termín pro ev. listy stanoven na
pátek tohoto týdne. VHS Projekt průběžně projektuje tam, kde byli dodány evidenční listy, ale
potřebují nějaký čas na finalizaci. Když tento pátek proběhne uzávěrka přípojek, tak jsou schopni do
15. 10. 2017 odevzdat projektovou dokumentaci. Původní termín byl konec září, takže přesto, že jsme
se my zpozdili zhruba o měsíc, oni se zpozdí o 14 dní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsané dne 9. 5. 2017,
týkající se vypracování projektové dokumentace dle zadávacího řízení s názvem „Projektová
dokumentace na splaškovou kanalizaci v ulicích Zagarolská, Pod Strání a v části Podhořany“ mezi obcí
Nelahozeves a VHS Projekt, s. r. o.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 3/9/2017
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsané dne 9. 5. 2017,
týkající se vypracování projektové dokumentace dle zadávacího řízení s názvem „Projektová
dokumentace na splaškovou kanalizaci v ulicích Zagarolská, Pod Strání a v části Podhořany“ mezi obcí
Nelahozeves a VHS Projekt, s. r. o.
4. Schválení skupin nemovitostí, které budou zařazeny do projektu tlakové kanalizace
(pozemky bez zkolaudované stavby)
Požadavky na „fous“ z hlavního řadu na konec pozemku – dle vyjádření pí Millerové lze přípojka
povolit pouze jako celek. Nikoliv na dvě části. – tzn. nelze zahrnout do DUR.
Existující zkolaudované stavby, které se chtějí připojit později: Návrh: zahrnout do projektu, do DUR
zahrnout pouze bude-li do zahájení UŘ podepsána smlouva o připojení – připojení bez zbytečného
odkladu (příklad mám ČOV, ale budu se chtít připojit později)
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Tzn. nestavíme „do zásoby“ jímky, které by ležely ladem
Platný UP zastavitelné území – stavby se stavebním povolením/územním rozhodnutím
Návrh: Zahrnout do projektu, do DUR zahrnout pouze bude li do zahájení UR podepsána smlouva o
připojení (ve smlouvě je uvedeno, že se připojím bez zbytečného odkladu)
Platný UP zastavitelné území – stavby plánované, zatím bez stavebního povolení/UR Návrh: Zahrnout
do projektu, do DUR zahrnout pouze bude li do zahájení UR na kanalizaci vydáno SP nebo UR na
bytovou jednotku a podepsána smlouva o připojení
Platný UP – nezastavitelné území - Návrh: Zahrnout do projektu, do UR zahrnout pouze bude li do
zahájení UR na kanalizaci schválen nový UP, vydáno SP nebo UR na bytovou jednotku a podepsána
smlouva o připojení
Rekapitulace: do projektu bych zahrnul všechny, jde o to, koho z nich vyndáme před ÚR a koho před
samotnou stavbou
Rozprava:
- Většině občanů jde o to, získat jistotu, že v pozdější době, až se budou chtít připojit na
kanalizaci, ponese celé náklady obec.
- Kdykoliv později se přípojka zrealizovat dá, je pohodlnější, když to už nyní bude v projektu
zakreslené. Někdo ví, jak dům bude vypadat, už mají žádost na stavebním úřadě, někdo zatím
neví.
- Při pozdější realizaci bychom předepsali určité parametry, čerpadlo s tlakem, životností atd.,
aby to celé fungovalo.
- Kolik připojených nemovitostí je potřeba, aby vše fungovalo? … získat info od projektantů
- Vyplnění evidenční list není právně závazný akt, závazná bude až smlouva.
- Pokud má občan spotřebu 20 kubíků vody, tak se mu nevyplatí připojit – provoz žumpy je
v této situaci levnější, než kanalizace
- Podmínkou UR je souhlas se stavbou, který je součástí smlouvy.
- Jde o to, abychom neproinvestovali zbytečně peníze tam, kde zatím není zájem se připojit.
- Je na pozemcích pitná voda? Pokud lidé nebudou mít vyřešenou vodu, nedostanou stavební
povolení.
- Mám ČOV – připojovat se nechci
- Když se později odmítnu připojit, kdo to bude hradit? O: Záleží, co se na zasedání odhlasuje.
- V momentě, kdy požádáme o dotaci, nebude možné dělat změny. Zatím nikdo neví, jaké
budou podmínky dotace, která bude vypsána v příštím roce. Dotace je na připojeného
uživatele.
- Je potřeba, aby se lidé připojili
- Nyní je potřeba odhlasovat, kdo bude zahrnut do projektu a kdo do DUR, protože to
potřebuje vědět VHS, aby mohli pracovat dále. Další diskuze o placení mohou proběhnout na
některém z dalších zasedání.
Návrh usnesení:
Rekapitulace staveb zahrnutých do projektu
- Existující zkolaudované stavby, které se chtějí připojit později
- stavby se stavebním povolením/územním rozhodnutím
- stavby plánované v zastavitelném území podle platného UP, zatím bez stavebního
povolení/UR
- stavby plánované v nezastavitelném území podle současného UP, zastavitelném území podle
nového UP a majitel chce stavět
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Rekapitulace staveb zahrnutých do DUR
- pouze stavby existující, nebo stavby s vydaným SP/UR, kde majitel podepíše smlouvu o
připojení (tzn. připojení bez zbytečného odkladu)
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 4/9/2017
Rekapitulace staveb zahrnutých do projektu
- Existující zkolaudované stavby, které se chtějí připojit později
- stavby se stavebním povolením/územním rozhodnutím
- stavby plánované v zastavitelném území podle platného UP, zatím bez stavebního
povolení/UR
- stavby plánované v nezastavitelném území podle současného UP, zastavitelném území podle
nového UP a majitel chce stavět
Rekapitulace staveb zahrnutých do DUR
- pouze stavby existující, nebo stavby s vydaným SP/UR, kde majitel podepíše smlouvu o
připojení (tzn. připojení bez zbytečného odkladu)

5. Schválení návrhu na odkup pozemku p. č. 311/3 v k. ú. Nelahozeves
+
6. Schválení návrhu na odkup pozemku p. č. 256/22 v k. ú. Nelahozeves
Tato kanalizace vede po cestě, ale 2 kousky cesty nepatří obci. Dotyčné majitele jsme oslovili, aby
nám za podmínek v místě a čase obvyklém, tedy za 100,-Kč/ m², aby nám cestu prodali. Dotyční
majitelé nesouhlasí s cenou 100,-Kč/ m² a oba požadují 300,-Kč/m².
U pozemku p. č. 311/3 v k. ú. Nelahozeves se jedná o 676 m² a u pozemku 256/22 v k. ú. Nelahozeves
se jedná o 94 m². Je to k uvážení, z mého pohledu dotyčný využívá situaci, že my pozemek
potřebujeme.
Myslím si, že bychom na konec, po dlouhé době dospěli k tomu, že bychom to postavili i tak. Je to
stavba ve veřejném zájmu. Museli bychom vyvlastňovat za náhradu nebo by nám
odsouhlasili/neodsouhlasili věcné břemene za nějakou cenu. Nevím, jak se v těchto případech
postupuje.
Je tu varianta, že to dnes nepřijmeme a usneseme se na ceně, na kterou jsme my schopni přistoupit.
Závěr: Bod přesunut na příští zasedání zastupitelstva.

7. Kupní smlouva na pozemek p. č. 256/33, v k. ú. Nelahozeves
Kupní smlouva mezi pí. Kratochvilovou Alenou, p. Kratochvilem Milošem a obcí Nelahozeves na
pozemek p. č. 256/33, v k. ú. Nelahozeves o výměře 186 m² (účelová komunikace). Zastupitelstvo
schválilo odkup dne 21. 8. 2017 usnesením č. 5/8/2017. Cena pozemku je 18.600,-Kč (100,-Kč/m²).
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi pí. Kratochvilovou Alenou, p.
Kratochvilem Milošem a obcí na pozemek p. č. 256/33, v k. ú. Nelahozeves o celkové výměře 186 m²
za celkovou cenu 18.600,-Kč.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 5/9/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi pí. Kratochvilovou Alenou, p.
Kratochvilem Milošem a obcí na pozemek p. č. 256/33, v k. ú. Nelahozeves o celkové výměře 186 m²
za celkovou cenu 18.600,-Kč.
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu č. IP-12-6012655/VB/1
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č.
IP-12-6012655/ VB/1 – akce „Nelahozeves, Pod Strání 187/51+78, Mihula“. Smlouva (mezi obcí a ČEZ
Distribuce, a. s.) se dotkne pozemků ve vlastnictví obce p. č. 311/2 a 186/91 v k. ú. Nelahozeves
(věcné břemeno cca 23 m za 1.000,-Kč a DPH). Jde o zřízení nového odběrného místa v Nelahozevsi
k parcele p. č. 187/78 a p. č. 187/51 v k. ú. Nelahozeves.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. na pozemních p. č. 311/2 a p. č. 186/91 v k. ú.
Nelahozeves za účelem zřízení nového odběrného místa.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 6/9/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. na pozemních p. č. 311/2 a p. č. 186/91 v k. ú.
Nelahozeves za účelem zřízení nového odběrného místa.

9. Schválení přímého zadání zakázky – havarijní stav dešťové kanalizace ulice V Uličce
Požádali jsme o dotaci na opravu povrchu ulice V Uličce. Dotaci jsme dostali, zakázka zhruba za
1.000.000,-Kč, dotace za půl milionu. Při opravě povrchu jsme se ocitli už nyní v pokročilém plánování
kanalizace, takže jsme se rozhodli preventivně položit do země páteřní vedení tlakové kanalizace, aby
se nemusel později poškozovat povrch. U toho se zjistilo, že dešťová kanalizace v ulici je v havarijním
stavu. V celé délce ulice jsou betonové kusy, ze kterých je kanalizace složena, rozesazené. Kanalizace
je ucpaná, jak zeminou, tak fekáliemi, (přes to, že kanalizace je dešťová). Rozhodně to v tomto stavu
nemůžeme zakrýt finálním povrchem. Toto se zjistilo asi před 2 týdny. V reakci na vzniklou situaci
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jsme nechali zpracovat projekt na opravu dešťové kanalizace a ten byl autorem projektu naceněn na
697 tisíc. Slepý rozpočet jsme dali k nacenění firmě Neumann, se kterou se nám po určitých
jednáních se stavebním dozorem podařilo dohodnout na cenu 706.193,-Kč, což je méně než 2 %
rozdíl oproti ceně odhadované autorským dozorem. Což v této situaci považuji za cenu rozumnou. Do
konce listopadu musí být povrch hotov, abychom stihli vyúčtování dotace v tomto roce. Z časových
důvodů potřebujeme schválit zadání přímé zakázky na opravu dešťové kanalizace v hodnotě
706.193,- Kč bez DPH. Firma je schopna vše do konce listopadu stihnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zakázky na opravu dešťové kanalizace za cenu 706 193,- Kč
zhotoviteli STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 7/9/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zakázky na opravu dešťové kanalizace za cenu 706 193,- Kč
zhotoviteli STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
10. Schválení dodatku č. 1 – oprava místní komunikace v ulici V Uličce – Neumann, s. r. o.

Z důvodu dodatečných prací na kanalizační síti jak splaškové tak dešťové kanalizace navrhuji
schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – posun konečného termínu odevzdání díla o 2 měsíce.
Důvody pro posunutí leží mimo působnost zhotovitele. Konečný termín stále splňuje požadavky MMR
na včasné dokončení díla s ohledem na schválenou dotaci MMR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2017, týkající
se opravy místní komunikace ulice V Uličce – Podhořany, Nelahozeves mezi obcí Nelahozeves a
stavební firmou Neumann, s. r. o.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 8/9/2017
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2017, týkající
se opravy místní komunikace ulice V Uličce – Podhořany, Nelahozeves mezi obcí Nelahozeves a
stavební firmou Neumann, s. r. o.

11. Motivační systém třídění odpadu - bonusy
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Jedná se o informační bod – prezentace (příloha č. 2)
Rozprava k prezentaci:
- Byl by stanoven minimální počet svozů popelnice na komunální odpad za rok.
- 14denní svoz není v platné vyhlášce plovoucí, bude to buď, sudý nebo lichý týden.
- Je možnost převedení popelnice v průběhu roku na týdenní nebo 14denní svozy.
- Bytovky – v tuto chvíli se bude jednat o čipy k číslům popisným, pokud by vznikl systém
bonusů, tak to bude k jednotlivé bytové jednotce - bude muset proběhnout to, že u bytovek
se se čtečkou bude muset přijít a roztřídit popelnice, když např. jen 2 ze 4 budou chtít
využívat bonusů.
- V bytovkách vznikl návrh na změnu vyhlášky, s tím, abychom vypustili větu o tom, že sdružení
vlastníků účtuje dohromady a nechali tam jen majitele. Podle vyjádření KVB to není problém,
vyjádření ministerstva a p. Duchoně zatím nemáme k dispozici.
- Neevidujeme žádný případ, kdy by se majitelé nemovitostí dohodli a pořídili si společnou
nádobu
- Jakým způsobem je možné identifikovat, jaká popelnice je čí, když v Anglickém resortu jsou
popelnice vedle sebe a popeláři popelnice často prohazují. Když se přijde se čtečkou, tak
nebude schopná identifikace, ke kterému domu jaká popelnice patří. – V momentě, kdy se
montuje čip, tak je to jedno. V momentě, kdy přijde pracovník FCC doprovázený naším
pracovníkem a odpípává nádoby. Ve chvílí, kdy to dotyčný pípá, tak tam lepí číslo popisné. Je
ale možné, že v tuhle chvíli vám prohodíme nádobu se sousedem. Pokud by vám to vadilo, je
možné, si svojí nádobu viditelně popsat nebo nalepit štítek s číslem popisným.
- Přesun popelnice nad 5-10 metrů poznáme, auto je označeno GPS. Čtečka ve chvíli, kdy
„odpípne“ zaznamená polohu popelnice.
- O čipech jsme na minulém zasedání nehlasovali, protože je to napsané ve smlouvě.
Nepotřebovali jsme o nich hlasovat. S čipy se také počítá ve vyhlášce.
- Ceny jsou napsané ve vyhlášce, týdenní svoz 120 komunál je 1.500,-Kč, 14denní svoz 750,-Kč.
- Čipování se za jednu středu nestihne, bude to probíhat několik střed po sobě. Je potřeba o
tom informovat občany
- Platby budou nyní podle četnosti výsypů, až bude alespoň 2 měsíce fakturace bez problému
fungovat, můžeme zavést bonusový systém. Zatím nevíme, jestli budeme s občany
podepisovat smlouvu nebo to dáme do vyhlášky.
- Je seznam mnoha věcí, které je ještě potřeba v souvislosti s čipováním řešit.
- Kdo bude chtít v příštím roce např. místo 120 l popelnice 240 l, očipuje se nyní 120 l
popelnice a až přijde v lednu nebo v únoru zaplatit popelnice na rok 2018, nahlásí změnu a
FCC mu již přiveze očipovanou 240 popelnici. To samé naopak. Starý čip se odmontuje a
může se použít jinam.
- Není možné, aby čip samovolně upadl. Vyšroubovat je to také námaha.
- Sběrný dvůr – dokonce roku bude zajištěn kontejner na bio odpad, který sem nyní jezdí
kvartálně. U kontejneru by byly otevírací hodiny. Sběrný dvůr by nám prospěl, ale není
pozemek, kde ho v obci udělat. V minulém volebním období byla varianta Kralupy n./Vlt.
nebo Veltrusy, ale neschválilo se to. Nejlepší řešení by bylo v areálu PTZ.
- Jak technicky probíhá načtení čipu? Je možné, že se čip načte při výsypu víckrát? O: Čip se
načte, když jí dají popeláři do vyklapěče. Nestane se, že když se s popelnicí 3x zakvedlá, tak se
čip načte 3x.
- Sociálně slabý občané – budeme schvalovat na příštím zasedání. Obec s nimi bude schopna
uzavřít smlouvu. Bude se jednat o samostatně žijící důchodce, dostanou speciální cenu.
Nebudeme nikoho nutit, uzavře, kdo bude chtít.

12. Diskuze
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Informace o jednání – jízdní řády autobusů – p. Robek nám pomohl zpracovat nový návrh jízdního
řádu. Poslali jsme nový návrh jízdního řádu na autobus, který je zatím s malými úpravami. IDSK sami
začnou pře plánovávat celý Středočeský kraj. Námi navržené změny spočívaly v návaznosti na vlaky
v Kralupech, kdy autobus přijede a vlak odjíždí cca do 2 minut. Navržena byla také změna u 2
odpoledních spojů, kdy autobusy jedou Kralupy město-Nelahozeves-Veltrusy-Kralupy, nyní by to bylo
Kralupy město-Nelahozeves-Veltrusy-Nelahozeves-Kralupy, aby se nabraly děti z veltruské školy a
odvezly se do Nelahozevsi a děti z nelahozeveské školy do Lešan. Nyní jsme ve fázi ověřování, zda
toto jde technicky, poté se bude řešit finanční stránka.
Pozvání na besedu s Hanou Hindrákovou, která se koná 26. 9. 2017 od 17:00 v zasedací místnosti
Zagarolská 313.
Na listopadovém zasedání zastupitelstva je potřeba schválit nového zástupce do školské rady, všem
končí mandáty.
Lidé kácejí stromy a kradou dříví v lese v Pod Strání – je možné, že mají povolení. Místostarosta p.
Kukla zavolá lesníkovi p. Hančovi.
V jaké fázi je nový ÚP? Info od občana: Dle informací od pí. Jakeschové společné projednání skončilo.
Info obce: Nový ÚP je ve fázi společného projednání, před 14 chyběli vyřídit 2 krajské připomínky.
Celkem bylo několik desítek připomínek. My zatím žádný zápis ani rozhodnutí nemáme,
pravděpodobně je na cestě. Tím pádem v dohledné době zveřejníme výstup ze společného
projednání a bude podkladem pro veřejné projednání, které snad proběhne letos a příští rok by se
mohl schválit nový ÚP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání ukončeno v 19:47 hodin.

Mgr. Josef Kukla
ověřovatel

František Šimek
ověřovatel

Ing. Josef Kebrle
starosta obce
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