Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves,
které se konalo dne 6. 2. 2017
v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Zahájeno: 18:02
Ukončeno: 19:40
Zapsala: Štěpánka Rubešová

Zápis vyhotoven dne: 7. 2. 2017
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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.
Omluven p. 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 Štěpánku Rubešovou.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu zastupitel Mgr. Josef Kukla a
Pavel Matoušek.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 1/2/2017 Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Štěpánka Rubešová.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé Mgr. Josef Kukla a Pavel Matoušek.
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2. Schválení programu
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočtové opatření č. 1/2017
Schválení smluv o poskytnutí dotace pro spolky v obci Nelahozeves
Vlajka pro Tibet
Změna sídla DSO Údolí Vltavy
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu č. IV-126020597
6. Informace o stavu příprav vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad
7. Diskuze

Doplnění programu:
- Připojení rodinných domů a průmyslových budov na kanalizaci v části ulice Zagarolská

Návrh usnesení:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2017
2. Schválení smluv o poskytnutí dotace pro spolky v obci Nelahozeves
3. Vlajka pro Tibet
4. Změna sídla DSO Údolí Vltavy
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu č. IV-126020597
6. Informace o stavu příprav vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad
7. Připojení rodinných domů a průmyslových budov na kanalizaci v části ulice Zagarolská
8. Diskuze

Kdo je pro schválení programu v tomto znění?
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.

Usnesení č. 2/2/2017 Program zasedání
1. Rozpočtové opatření č. 1/2017
2. Schválení smluv o poskytnutí dotace pro spolky v obci Nelahozeves
3. Vlajka pro Tibet
4. Změna sídla DSO Údolí Vltavy
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu č. IV-126020597
6. Informace o stavu příprav vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad
7. Připojení rodinných domů a průmyslových budov na kanalizaci v části ulice Zagarolská
8. Diskuze
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3. Rozpočtové opatření č. 1/2017

Rozpočtové opatření – příloha č. 2
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2017:
1) Příjem podle nového daňového zákona o hazardních hrách - vznik nové položky, dle novely zákona
platné od 1. 1. 2017.
2) Úprava finančních prostředků ze státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2017.
3) Částka z příjmů převedena do financování a bude využita časem na pokrytí nákladů během roku.
Např.: Pro kulturní komisi slíbený převod nevyužitých finančních prostředků z minulého roku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 3/2/2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.

4. Schválení smluv o poskytnutí dotace pro spolky v obci Nelahozeves
Částky v loňském roce byli následující:
TJ Dynamo – 120.000,-Kč, TJ PTZ Viktorie Nelahozeves 80.000,-Kč, Sbor dobrovolných hasičů 60.000,Kč, Klub seniorů, z. s. 80.000,-Kč, Myslivecké sdružení Kralupy – Nelahozeves, o. s. 25.000,-Kč,
Maratón Klub Miřejovice, z. s. 5.000,-Kč, Ochotníci Nelahozeves, z. s. 10.000,-Kč, Kruh přátel hudby
Kralupy nad Vltavou 20.000,-Kč
Rozprava:
Zastupitel p. Matoušek – Hasiči nemají navýšeno?
Starosta p. Kebrle – Já navrhuji nenavyšovat, z důvodu toho, že na požární ochranu celkem bylo
oproti loňsku navýšeno jednotce a to v částkách běžných 110.000 + 80.000 Kč, u hasičů bych
navrhoval se o navýšení bavit až příští rok. Podle informací, které mám, tak děti z Nelahozevsi jezdí
do Kralup do kroužku, úplně skončil požární sport mládeže, takže za těchto okolností si myslím, že
ponechat tuto částku je fér.
Zastupitel p. Matoušek – Je potřeba rozlišovat - Sbor dobrovolných hasičů je zájmový spolek, stejně
jako PTZ, Tatra je obecní a jednotka je obecní.
Zastupitel p. Matoušek – Za loňský rok 5 zásahů a 7 požárních asistencí
Starosta p. Kebrle - Činnost SDH se zmenšila, částku přesto navrhuji nechat stejnou
Zastupitel p. Matoušek – Děti nefungují, protože se k tomu nemají.
Starosta p. Kebrle – Odsponzorujeme to, co děti chtějí. Můžeme tady hlasovat, měj protinávrh.
Zastupitel p. Matoušek - Zdůvodnění o tatře a jednotce bylo liché, to že zaniká požární sport, nemají
soptíky, to beru jako argument. Ale jednotku a tatru nemůžeme spojovat. Říkám to pořád, že tyto 2
věci se musí rozdělovat.
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p. Žambůrek – Dotace pro Maratón Miřejovice, nemám nic proti tomu, ale zajímalo by mě, kolik dává
OÚ Nová Ves, klíč je počet členů?
Starosta p. Kebrle – Nevím, kolik přispívá Nová Ves. Klíč není počet členů. Klíč vznikl v minulém
volebním období, moje předchůdkyně pí. Urbanová se pokusila zapojit občany obce, do rozhodování,
kolik jaký spolek má dostat peněz. Občané neměli zájem vyjádřit, kolik by kdo měl dostat peněz.
Minulému zastupitelstvu nezbylo než nějak rozhodnout. V úvahu se brala tradice a zachování spektra
aktivit pro mládež, seniory, sport, kultura apod. Miřejovický maratón nevím, jak vzniknul, nicméně
po našem katastru se běhá a v okolí obce je to jedna z nejvýznamnějších akcí, která se tu koná.
Místostarosta p. Kukla – Účastní se i naši občané, jinak jako závodníci, ale je tam i spousta
návštěvníku z řad našich občanů. Neprobíhá tam jen závod, ale je to i společenská akce.
Zastupitelka pí. Riegertová – Kruh přátel má navýšení o 8.000,-Kč? Kdo jim jinak přispívá ?
Starosta p. Kebrle – Kruh přátel hudby dělá 80 % koncertů u nás, navrhuji toto navýšení. Nebýt jich
tak významně ubude koncertů. Můžeš mít nějaký protinávrh. Největšími přispěvateli jsou Mero,
Město Kralupy nad Vltavou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace TJ Dynamo ve výši 132.000,- 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. 4/2/2017
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace TJ Dynamo ve výši 132.000,- 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 88.000,-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. 5/2/2017
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace TJ PTZ Viktorie Nelahozeves ve výši 88.000,-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. 6/2/2017
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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Klubu seniorů Nelahozeves, z. s. ve výši 88.000,-Kč a
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Klubem seniorů Nelahozeves, z.s.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 7/2/2017
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Klubu seniorů Nelahozeves, z. s. ve výši 88.000,-Kč a
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Klubem seniorů Nelahozeves, z.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Mysliveckému sdružení Kralupy – Nelahozeves, o. s. ve výši
28.000,-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. 8/2/2017
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Mysliveckému sdružení Kralupy – Nelahozeves, o. s. ve výši
28.000,-Kč a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Mysliveckém sdružení
Kralupy – Nelahozeves, o. s.
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. 9/2/2017
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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Ochotníkům Nelahozeves, z. s. ve výši 10.000,-Kč a
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Ochotníky Nelahozeves, z. s.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
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Usnesení č. 10/2/2017
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Ochotníkům Nelahozeves, z. s. ve výši 10.000,-Kč a
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Ochotníky Nelahozeves, z. s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Kruhu přátel hudby Kralupy nad Vltavou ve výši 28.000,-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. 11/2/2017
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Kruhu přátel hudby Kralupy nad Vltavou ve výši 28.000,-Kč a
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Kruhem přátel hudby Kralupy nad
Vltavou.

5. Vlajka pro Tibet
I letos přišla žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Dne 10. 3.
2017 si prostřednictvím mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ připomeneme 58. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky, a
v jehož důsledku zemřel téměř milion Tibeťanů. Dopis pokračuje, loni se připojilo ke kampani 759
obcí a měst v ČR. Podrobné informace o kampani jsou na internetových stránkách spolku lungta,
který tuto kampaň organizuje.
Dotaz: Jaké mají finanční nároky?
Starosta p. Kebrle – Nemají žádné finanční nároky. Prosí nás, abychom podpořili pomocí vyvěšení
Tibetské vlajky.
Zastupitelka pí. Riegertová – Já budu hlasovat, tak jako jsem hlasovala minulý rok, zdržím se. Myslím,
si, že je to osobní názor a měli by o tom rozhodnout všichni občané.
Zastupitel p. Matoušek - O této věci se hlasuje rok co rok, rozprava není nijak zásadní. Předpokládám,
že nikdo nezměnil názor.
Místostarosta p. Kukla - Mám tušení, že vždycky jsem se zdržel hlasování. Je to z toho důvodu, sice
vím kde je Tibet, ale zpětně 3 roky jsem se o to začal zajímat a na internetu jsem si vyhledával zprávy
o Tibetu. Nemohl jsem se dostat přes rok 1949, blíže ke Středověku, v podstatě žádné informace, jen
nějaké obecné. Nic jsem se nedozvěděl, anabáze britů nejsou popisovány, anabáze mongolů není
popisována. Nezbývá mi nic jiného než se zdržet hlasování, Až si to někdo ujasní a sdělí mi nějaké
informace, které budou objektivní, budou podané autorizovanou osobou, které se dá důvěřovat, pak
se rozhodnu. Na těch stránkách jsem se díval, kde jinde ve světě se na úřadech vyvěšují vlajky a
nenašel jsem, že by se vyvěševalo jinde než v ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením se do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.
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Hlasování:
Pro: 2 (Matoušek, Kebrle)
Proti: 1 (Dittrichová)
Zdržel se: 5 (Riegertová, Kukla, Turecký, Šimek, Šebesta)
NESCHVÁLENO
6. Změna sídla DSO Údolí Vltavy
Na zasedání dne 18. 6. 2014 se schválila změna sídla dobrovolného svazku Údolí Vltavy na adresu
Náves 10, 252 64 Úholičky. Tato adresa je ale jen doručovací, sídlo má DSO Údolí Vltavy na adrese
Městského úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
Nyní je potřeba přijmout toto usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje změnu sídla dobrovolného svazku Údolí Vltavy na
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 12/2/2017 Schválení změny sídla dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje změnu sídla dobrovolného svazku Údolí Vltavy na
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu č. IV-12-6020597

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu č. IV-12-6020597 – akce Nelahozeves, V Loučkách 80/52 – smyčka kNN“. Smlouva
(mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s.) se dotkne pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 301/3 v k. ú.
Nelahozeves (věcné břemeno cca 5 m za 1.000,-Kč a DPH). Jde o zřízeno nového odběrného místa
v Nelahozevsi na parcele p. č. 80/52.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. na pozemku p. č. 301/3 v k. ú.
Nelahozeves za účelem zřízení nového odběrného místa.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
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Usnesení č. 13/2/2017 Schválení změny sídla dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. na pozemku p. č. 301/3 v k. ú.
Nelahozeves za účelem zřízení nového odběrného místa.

8. Informace o stavu příprav vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška Obce Nelahozeves č. …., kterou se stanoví poplatek za komunální odpad –
příloha č. 3
Už delší dobu prezentuji veřejně úmysl zasadit se o změnu vyhlášky a to v tom smyslu, aby principem
byla platba za nádobu. Proto bych rád dnes představil pracovní verzi nové vyhlášky o odpadech, která
bude následně přístupná na obecním webu k veřejné diskuzi. Jedná se o pracovní verzi, tím
způsobem je k tomu nutné přistupovat a je žádoucí šířit ji s vysvětlením, aby se nepředešlo
nedorozuměním, aby si lidé nemysleli, že se jedná o schválenou vyhlášku. Zatím platí vyhláška jako
v minulém roce.
Principem je tedy platba za nádobu, plátcem je po vzoru Prahy, majitel nemovitosti, každý majitel si
bude mít možnost zvolit jak často a jaké nádoby bude vyvážet. Jedná se o směsný komunální odpad a
o biologicky rozložitelný odpad.
Je promítnuta tabulka (viz. příloha k zápisu) – rozprava:
- Každý majitel nemovitosti si zvolí velikost nádoby a frekvenci výsypů jednou týdně nebo jednou za
dva týdny a tím dostane částku, kterou zaplatí.
- V momentě, kdy majitel nemovitosti je člověk ve finanční nouzi, jak to řešit? Kolik takových lidí
v obci bydlí a jakým způsobem jim můžeme pomoc.
- Tento systém motivuje lidi, aby třídili. Deficit na vývozu komunálního odpadu narůstá o statisíce Kč,
jediná cesta jak uřídit náklady je třídění.
- Zpoplatnění odvozu bia od každé nemovitosti. Velký deficit vzniká na vývozu bia. Vývoz malé hnědé
popelnice stojí o 50 haléřů více než odvoz černé popelnice. V obci by se mělo najít místo pro 1
kontejner, který bude zadarmo. Svoz bia od domů by byl zpoplatněn, viz. tabulka.
- Nyní běží další výběrové řízení, jehož součástí je elektronická evidence výsypů popelnic. Svozová
firma, která vyhraje výběrové řízení, by instalovala na popelnice něco jako je v supermarketech na
drahých alkoholech = čip, který při výsypu popelnice zaeviduje výsyp nádoby, půlku ušetřené částky
by občan mohl dostat zpátky – polovina na úhradu současného deficitu.
- Platnost je první možnost od ½ roku nebo od ledna 2018.
- Padla obava z nepořádku po obci, budou plné koše a nepořádek ve škarpách.
- Skládka, kterou máme na našem území, v tomto nehraje žádnou roli. Princip je, aby každá
nemovitost měla zvolený tarif.
Dotaz - Kam se dají kontejnery na bioodpad? Když se třídí tak obec z toho má taky něco?
Starosta p. Kebrle - Myslím si, že řada lidí si zaplatí bio popelnici, že je rušit nebudou. Když se třídí
papír a plast, tak EKO-KOM vrací bonus, u skla a kovů je bonus menší. U bio odpadu žádný bonus
není.
Dotaz:- Proč některé obce nebo města nemají žádné poplatky?
Starosta p. Kebrle – Obce ty peníze vyberou jinak, např. Kralupy nad Vltavou zvedli daň z nemovitosti.
Dotaz - Co se bude dělat s penězi ze skládky?
Starosta p. Kebrle – Peníze nechceme projíst, bylo by to krátkozraké. Je potřeba opravit kulturní dům,
silnice, budovu školky apod. Zatím platí, že všechny příjmy ze skládkování by měli skončit v roce 2024.
Starosta p. Kebrle – Jsem přesvědčený, že nejlepší je kompostovat přímo na místě. Cílem úpravy by
mělo být, aby vývoz odpadů byl spravedlivý.
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9. Připojení rodinných domů a průmyslových budov na kanalizaci v části ulice Zagarolská

Jedná se o několik nemovitostí v ulici Zagarolská. Máme schváleno usnesení o tom, že lidi platí
spoluúčast 5.000,-Kč v Nádražní, Vltavský, Příčný atd., potřebujeme si jen odsouhlasit, že stejné
podmínky budou platit i pro ostatní.
V tomto úseku jsou podnikatelské objekty, které by si zřízení přípojky hradili sami. Kdo by chtěl, tak
by mohl být součástí obecního projektu, aby se to vyřizovalo při jednom povolení, ale náklady by nesl
každý podnikatelský subjekt sám.
Návrh usnesení:
Pro připojení rodinných a bytových domů v ulici Zagarolská - část po čističku odpadních vod- budou
platit stejné podmínky, které byly schváleny pro dobudování přípojek kanalizace v ulicích Vltavská,
Zahradní, Příčná, Nová a Nádražní včetně spoluúčasti občanů ve výši 5.000,-Kč.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 14/2/2017
Pro připojení rodinných a bytových domů v ulici Zagarolská- část po čističku odpadních vod -budou
platit stejné podmínky, které byly schváleny pro dobudování přípojek kanalizace v ulicích Vltavská,
Zahradní, Příčná, Nová a Nádražní včetně spoluúčasti občanů ve výši 5.000,-Kč.

10. Diskuze

Zastupitel p. Matoušek – Dostal jsem od jednoho občana, který se podepsal jen iniciály, dotaz, že prý
jde obcí fáma o tom, že se v zámeckém údolí bude budovat ubytovna pro nepřizpůsobivé. Pánovi
jsem se snažil vysvětlit, že tak, jak to myslí on to není. Jestli tam někdo něco bude stavět, tak Anglický
resort a pochybuji, že by bytovku koupil někdo a udělal z toho ubytovnu pro nepřizpůsobivé.
Předpokládám, že Anglický resort má povolení na to, stavět tam bytový dům.
Starosta p. Kebrle – Původně měl Anglický resort v úmyslu tam stavět byty, různých metráží, což
nemusí být byty pro nepřizpůsobivé. Nicméně poté se zvedla vlna odporu obyvatel Nelahozevsi. Obec
podala taky určité připomínky. Poté p. Škoda změnil projekt a postaví ve zmíněné lokalitě normální
domy, jako jsou ve zbytku resortu.
Na přijetí zákona o sociálním bydlení se připravujeme. Sondujeme dotační možnosti. Je možné, že
jako Nelahozeves budeme chtít sociální bydlení. Zatím ale není žádný konkrétní záměr.
p. Žambůrek – Na minulých zasedáních se tu projednávala poštovní schránka, já jsem tu měl
poznámku. Jedná se o nádražní budovu, myslel jsem si, že tam schránka už je, ale když jsem se
podíval blíž, zjistil jsem, že jde o soukromou schránku.
Eviduje se seznam neplatičů za komunální odpad?
Starosta p. Kebrle – Ano, eviduje. Je jich minimum.
Zastupitelka pí. Dittrichová – Poštovní schránka v Pod Strání.
Starosta p. Kebrle - S poštou je to na delší čas, na poště máme novou paní na přepážce, změnila se
otevírací doba. Budeme se dál snažit, aby se poštovní schránka do ulici Pod Strání vrátila.
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Zastupitel p. Matoušek – Chodí výpisy o činnosti od městské policie Kralupy nad Vltavou?
Místostarosta p. Kukla – Můžeš do výkazů nahlédnout, o jaké přestupky se jednalo. Městská policie
měla personální problémy, protože všichni strážníci utekli do Prahy, protože nástupní plat pražského
strážníka je 30.000,-Kč a proplatí mu jízdenky na vlak, jako dopravu. I co se týče vedení je tam
problém, ředitelka Kostlivá odešla do soukromého sektoru a zatím je p. Šloser zástupce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání ukončeno v 19:40 hodin.

Mgr. Josef Kukla
ověřovatel

Pavel Matoušek
ověřovatel

Ing. Josef Kebrle
starosta obce
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