Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves,
které se konalo dne 17. 12. 2018
v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Zahájeno: 18:00
Ukončeno: 19:30

Zapsala: Alena Kučírková

Zápis vyhotoven dne: 18. 12. 2018
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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 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 úřadě 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.
Přihlásil se pan Miloš Mojžiš, který sdělil, že pořizuje zvukový záznam pro účely uveřejnění na portálu
www.nela.cz.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Navrhuji určit za zapisovatelku zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Alenu Kučírkovou.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu, zastupitel Mgr. Josef Kukla a Bc.
Radek Modes.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 1/12/2018 Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Alena Kučírková.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé Mgr. Josef Kukla a Bc. Radek Modes.
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Schválení programu
Program zasedání:
1. Schválení rozpočtu obce Nelahozeves na rok 2019
2. Schválení střednědobého výhledu obce Nelahozeves na roky 2020 – 2021
3. Schválení rozpočtu ZŠ Nelahozeves na rok 2019
4. Schválení střednědobého výhledu ZŠ Nelahozeves na roky 2020 – 2022 (nebyly dodány
podklady, podklady zaslané zastupitelům byly stažené ze stránek ZŠ a tyto podklady byly
schváleny již minulý rok); bod bude schvalován na dalším zasedání zastupitelstva v novém
roce.
5. Schválení rozpočtu MŠ Nelahozeves na rok 2019
6. Schválení střednědobého výhledu MŠ Nelahozeves na roky 2020 – 2022
7. Rozpočtové opatření č. 6
8. Schválení podání žádosti o dotaci
9. Termíny zastupitelstev
10. Diskuze
Doplnění programu:
1. Kupní smlouva mezi p. Hájkovou Zdeňkou a Obcí Nelahozeves
2. Účast obce Nelahozeves v Koridoru D8
P. Richtrmoc sdělil příchozím, že by rád promluvil o věci týkající se psa, který v obci pokousal již dva
občany. Jedna občanka byla těhotná. Bod s názvem volné pobíhání psů v obci.
J. Brynda navrhl, že tento bod bude projednán v diskuzi.
Návrh usnesení:
1. Schválení rozpočtu obce Nelahozeves na rok 2019
2. Schválení střednědobého výhledu obce Nelahozeves na roky 2020 - 2021
3. Schválení rozpočtu ZŠ Nelahozeves na rok 2019
4. Schválení rozpočtu MŠ Nelahozeves na rok 2019
5. Schválení střednědobého výhledu MŠ Nelahozeves na roky 2020 – 2022
6. Rozpočtové opatření č. 6
7. Schválení podání žádosti o dotaci
8. Termíny zastupitelstev
9. Kupní smlouva mezi p. Hájkovou Zdeňkou a Obcí Nelahozeves
10. Účast obce Nelahozeves v Koridoru D8
11. Diskuze
Kdo je pro schválení programu v tomto znění?
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 2/12/2018 Program zasedání
1. Schválení rozpočtu obce Nelahozeves na rok 2019
2. Schválení střednědobého výhledu obce Nelahozeves na roky 2020 - 2021
3. Schválení rozpočtu ZŠ Nelahozeves na rok 2019
4. Schválení rozpočtu MŠ Nelahozeves na rok 2019
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Schválení střednědobého výhledu MŠ Nelahozeves na roky 2020 – 2022
Rozpočtové opatření č. 6
Schválení podání žádosti o dotaci
Termíny zastupitelstev
Kupní smlouva mezi p. Hájkovou Zdeňkou a Obcí Nelahozeves
Účast obce Nelahozeves v Koridoru D8
Diskuze

J. Brynda v úvodu přivítal Bc. Pavla Matouška, člena finančního výboru a pana Mgr. Ing. Jana Ryšavého,
člena sociální komise.

1. Schválení rozpočtu obce Nelahozeves na rok 2019

Rozpočet obce Nelahozeves na rok 2019 je Přílohou č. 2 do zastupitelstva.
Byl rozklíčován rozpočet obce Nelahozeves na rok 2019.
Byl vznesen dotaz zastupitelky ohledně částky za komunální služby (z původních 95 tisíc Kč bylo
povýšeno na 4 mil. Kč). Pan starosta vysvětlil, že jsou zde zahrnuty příjmy z nájmů, ale i nákupy
pozemků. Tvoří se zde určitá rezerva. Může se stát, že prostředky nebudou v takovém měřítku
vyčerpány.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Lidmaňský)
Schváleno 8 hlasy.
Usnesení č. 3/12/2018 Schválení rozpočtu obce Nelahozeves na rok 2019
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje rozpočet obce Nelahozeves na rok 2019, který je přílohou
č. 2 do zastupitelstva.
2. Schválení střednědobého výhledu obce Nelahozeves na roky 2020 - 2021
Střednědobý výhled obce Nelahozeves je Přílohou č. 3 do zastupitelstva.
J. Brynda vysvětlil, že obec má mandatorní výdaje a příjmy. Je velmi těžké predikovat změny
v mandatorních výdajích, střednědobý výhled bude predikován v čase.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Modes, Lidmaňský)
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 4/12/2018 Schválení střednědobého výhledu obce Nelahozeves
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje střednědobý výhled obce Nelahozeves na roky 2020 –
2021, který je přílohou č. 3 do zastupitelstva.
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3. Schválení rozpočtu ZŠ Nelahozeves na rok 2019
Rozpočet ZŠ Nelahozeves na rok 2019 je Přílohou č. 4 do zastupitelstva.
Byl vznesen dotaz zastupitele, proč žádá základní škola o prostředky na anglický kurz, který se koná
v roce 2018. Odhalená chyba byla odůvodněna tím, že se jedná o překlep v roce (2019), nejedná se o
zpětné proplacení kurzu z roku 2018.
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 5/12/2018 Schválení rozpočtu ZŠ Nelahozeves na rok 2019
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje rozpočet ZŠ Nelahozeves na rok 2019, který je přílohou
č. 4 s tím, že do dopisu bude vpraven datum zájezdu s opravou z května 2018 na květen 2019.
4. Schválení rozpočtu MŠ Nelahozeves na rok 2019
Rozpočet MŠ Nelahozeves na rok 2019 je Přílohou č. 5 do zastupitelstva.
V rozpočtu není zaznamenána žádná markantní událost.
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 6/12/2018 Schválení rozpočtu MŠ Nelahozeves na rok 2019
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje rozpočet MŠ Nelahozeves na rok 2019, který je přílohou
č. 5 do zastupitelstva.
5. Schválení střednědobého výhledu MŠ Nelahozeves na roky 2020 - 2022
Střednědobý výhled MŠ Nelahozeves je Přílohou č. 6 do zastupitelstva.
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 7/12/2018 Schválení střednědobého výhledu MŠ Nelahozeves na roky 2020 - 2022
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje střednědobý výhled MŠ Nelahozeves na roky 2020 – 2022,
který je přílohou č. 6 do zastupitelstva.
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6. Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 6 je Přílohou č. 7 do zastupitelstva.
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6
1) navýšení příjmů za skládku
2) navýšení příjmů za odpady od občanů
3) převod peněz z bank. účtu na běžný bankovní účet (příjem)
4) navýšení nákladů z důvodu dalších oprav silnic mimo hlavní projekty - výtluky apod.,
technické dozory u "staveb", dopravní značení a projekt autobusových zastávek.
5) navýšení nákladů z důvodu problémů s připojením na nově vybudovanou kanalizaci, servisní
poplatky za provoz kanalizace.
6) navýšení nákladů z důvodu oprav veřejného osvětlení. (50 000,- Kč).
7) sjednání programu "na míru" pro monitoring vývozu očipovaných popelnic z důvodů bonusů pro
občany Nelahozeves (dle smlouvy, objednáno za pana Kebrleho)
8) nevyužité prostředky na rekonstrukci "hasičárny". Prostředky přesunuty mezi ostatní
paragrafy, viz ostatní body
9) navýšení nákladů z důvodů vyplácení odchodného bývalému starostovi a místostarostovi.
10) náklady za komunální volby 2018, hrazeno z dotace ze Středočeského kraje.
11) navýšení nákladů k volbám prezidenta 2018, schválené odměny formou darovacích smluv.
12) navýšení nákladů provozu obecního úřadu z důvodu - nákup nového serveru, zabezpečení sítě
v rámci GDPR a dalších kroků z hlediska zabezpečování dat.
13) převod peněz z bank. účtu na běžný bankovní účet (výdaj)
14) ušetřené peněžní prostředky (navýšení příjmu ze skládky)
J. Brynda seznámil příchozí s tím, že příjmy ze skládky stouply o 7 milionů korun. Uvedl, že Praha,
která také ukládá na skládce odpad, neplnila kvóty a naráz navozila odpad dle smlouvy s FCC.
Na otázku zastupitele ohledně navýšení příjmů od občanů pan starosta odpověděl, že se jedná o
navýšení příjmů od občanů za odpady.
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 8/12/2018 Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje Rozpočtové opatření č. 6, které je přílohou č. 7 do
zastupitelstva.

7. Schválení podání žádosti o dotaci

Jedná se o památník padlým z první i z druhé světové války, který je situován na náměstíčku u dětského
hřiště v Lešanech.
Informace o projektu:
 Celkové náklady na restaurování objektu památky a okolí jsou odhadnuty na 300.000,- Kč
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Spoluúčast obce je min. 20%
Termín podání: do 31. 1. 2019
Rozhodnutí o přidělení dotace: v následujícím roce
Termín dokončení: do 30. 11. následujícího roku od podání žádosti

Byl vznesen dotaz zastupitelky ohledně toho, zda by mohlo být upraveno i okolí pomníku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje záměr obce – podání žádosti o dotaci na restaurování
pomníku obětem 1. a 2. světové války v Lešanech, z dotačního programu Min. obrany na zabezpečení
péče o válečné hroby.
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 9/12/2018 Schválení podání žádosti o dotaci
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje záměr obce – podání žádosti o dotaci na restaurování
pomníku obětem 1. a 2. světové války v Lešanech, z dotačního programu Min. obrany na zabezpečení
péče o válečné hroby.

8. Termíny zastupitelstev

Jedná se o tyto termíny, které budou vždy v pondělí:
25. 2. 2019
29. 4. 2019
24. 6. 2019
26. 8. 2019
21. 10. 2019
16. 12. 2019
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 10/12/2018 Termíny zastupitelstev
Zastupitelstvo obce schvaluje termíny zastupitelstev pro rok 2019, a to:
25. 2. 2019
29. 4. 2019
24. 6. 2019
26. 8. 2019
21. 10. 2019
16. 12. 2019

Stránka 7 z 11

9. Kupní smlouva mezi p. Hájkovou a Obcí Nelahozeves
Kupní smlouva je Přílohou č. 9 do zastupitelstva.
Kupní smlouva mezi p. Hájkovou Zdeňkou a Obcí Nelahozeves na pozemek parc. č. 256/22, v k. ú.
Nelahozeves o výměře 94 m2 (místní komunikace). Zastupitelstvo obce schválilo odkup dne 21. 5. 2018
usnesením č. 8/5/2018 na základě znaleckého posudku č. 3439-24/2018. Cena pozemku je 11.280,- Kč.
Kupní smlouva je Přílohou č. 8 do zastupitelstva.
Jedná se o místní komunikaci. Pozemek se nachází pod hřištěm Dynama Nelahozeves. Jde o dokoupení
pozemku za účelem budoucí výstavby kanalizace.
Zastupitel se tázal, proč kupní smlouva nebyla schválena již dříve.
Na svou otázku získal odpověď, že původní majitelka zemřela a nebylo vypořádáno dědictví.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi p. Hájkovou Zdeňkou a obcí na pozemek
parc. č. 256/22, v k. ú. Nelahozeves o celkové výměře 94 m2 za celkovou cenu 11.280,- Kč.
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 11/12/2018 Kupní smlouva mezi p. Hájkovou a Obcí Nelahozeves
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi p. Hájkovou Zdeňkou a obcí na pozemek
parc. č. 256/22, v k. ú. Nelahozeves o celkové výměře 94 m2 za celkovou cenu 11.280,- Kč.

10. Účast obce Nelahozeves v Koridoru D8

Příloha č. 9a – Memorandum Koridoru D8 – sdružení obcí a spolků
Příloha č. 9b – Smlouva o zřízení účtu sdružených prostředků
Obsah Memoranda pojednává o spolupráci obcí a spolků při koordinaci aktivit souvisejících s realizací
investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po
katastr obce Nová Ves (okr. Mělník). Společenstvo Koridoru D8 deklaruje společnou vůli hájit právo na
příznivé životní prostředí obyvatel regionu, zasazovat se o trvale udržitelný rozvoj obcí, chránit
zemědělský půdní fond, přírodu, zdraví a majetek místních občanů a komunit před negativními dopady
investičních záměrů.
Příspěvek za účast obce Nelahozeves dle Smlouvy o zřízení účtu sdružených prostředků v Koridoru D8
je 15,-Kč za obyvatele obce. (K 1. 1. 2018 je v obci Nelahozeves evidováno 1 933 osob x 15 = 28. 995,Kč.)
J. Brynda vysvětlil publiku potřebu, proč by obec Nelahozeves měla být účastníkem ve sdružení obcí a
spolků Koridor D8.
Prvotním zájmem pana starosty by bylo zbudování kruhového objezdu u Podhořan, kde je benzínová
pumpa. Je to jedna z cest jak mít kruhový objezd v tomto místě.
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Jako účastníci Koridoru D8 budeme vstupovat do jednání jak se státem, tak i s investory. Mercedes
bude v uvedené lokalitě stavět halu. Kousek od Nelahozevsi by měl vzniknout skleník. Můžeme přijít o
ornou půdu a o vodu, to se dotýká všech občanů. Spolek prosazuje lepší podmínky a zmírňuje důsledky
Pan starosta se již seznámil s členkou výboru hlasů Kozomína, Mgr. Klárou Rothovou. Byly jmenovány
zúčastněné obce Koridoru D8: Veltrusy, Bášť, Chvatěruby, Klíčany, Máslovice, Nová Ves, Panenské
Břežany, Postřižín, Veliká Ves, Větrušice, Zlončice, Kozomín. Úžice ve spolku nejsou. Oficiální informace
v médiích byla, že přes území Úžic to nejde.
J. Kukla podal informaci s tím, že spolek je založen mimo jiné z důvodu, že v minulosti u vedení
některých obcí v blízkosti Prahy, přes jejichž katastrální území silnice II/608 prochází, vznikly důvodné
obavy spojené se soukromými subjekty zamýšlenými realizacemi obchodně průmyslových staveb
(zejména rozšíření letiště Vodochody) a v době, kdy stran státu měla být započata zásadní rekonstrukce
silnice II/608. Připomněl, že na obecním úřadě je k dispozici vypracovaný bezpečností audit místa
křižovatky silnice II/608 a silnice III/24021 (U Křížku), s tím, že v místě se nepočítá s vybudováním
křižovatky s kruhovým objezdem, ale max. s doplněním stávající křižovatky o odbočovací pruhy.
R. Modes pohovořil o tom, že obec je již účastníkem ve spoustě spolků. Otázkou je, zda účast kruhový
objezd přinese. Uvedl, že v jednotě je síla, jedna obec nezvládne tolik jako více sdružených obcí.
J. Kukla vyslovil názor, že je na místě být členem spolku, i z důvodu, že např. nepochybně při realizaci
obcí zamýšlených dopravně bezpečnostních opatření (i když na svém katastrálním území, ale z logiky
věci v souladu a ku prospěchu i dalších členů spolku, pozn.) bude nezbytně nutně opatřovat odborná
stanoviska a posudky vypracované autorizovanými inženýry nebo právníky, kdy náklady na jejich
vypracování nebude obec nést sama, ale nepochybně že budou hrazeny z rozpočtu spolku.
T. Robek seznamoval publikum s tím, že se výstavba Mercedesu zpozdila a tím se také daná věc
odhalila. Dále uvedl, že výstavba znepříjemní pohyb po silnici.
S. Lidmaňský konstatoval, že účast ve spolku může přinést jedině plusy.
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 12/12/2018 Účast obce Nelahozeves v Koridoru D8
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje účast obce Nelahozeves v Koridoru D8.
11. Diskuze

V rámci diskuze zazněla tato témata:
V diskuzi promluvil P. Richtrmoc o věci týkající se psa, který v obci pokousal již dva občany. Jedna
občanka byla těhotná. Byla rozvedena debata ohledně volného pobíhání psů v obci bez košíku.
Před dvěma týdny v ulici Pod Strání pes pokousal člověka. Před rokem již tento pes někoho pokousal.
Na místo přijela policie, dotyčný zřejmě dostal pokutu. Jedná se o velkého, černého, chlupatého psa.
Majitel vychází ven se psem bez vodítka, bez košíku. Pes standardně napadá lidi, kteří mají také psa.
Zastupitel S. Kuchta připomněl, že režim venčení psů je upraven obecní vyhláškou. Zastupitel J. Kukla
uvedl, že pokud na místo události se dostavila hlídka Policie ČR, tak ve věci muselo být postupováno ze
strany policie z úřední povinnosti. Tedy, že případ musel být řešen.
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Stává se to opakovaně. Zastupitel žádal o připravení článku, ve kterém by se dalo na vědomí, že v obci
platí vyhláška.
J. Ryšavý uvedl, že řešil podobný případ v poradně. Člověk byl napaden dvěma psy podnikatele z
Veltrus. Řešila to policie ve Veltrusech. Policie to vyřešila jako přestupek. Pokousaný se léčil asi 3
neděle. Podnikatel to dal na pojišťovnu a ta to shodila ze stolu. Poškozený získal finanční odškodnění.
Byla to práce, která trvala třičtvrtě roku. Je nutné, aby takováto věc byla regulována. Obec Nelahozeves
nemá obecní polici a přestupkovou komisi a vymahatelnost je špatná.
J. Kukla uvedl, že na základě příslušné smlouvy vede za Obec Nelahozeves přestupkovou agendu MěÚ
Kralupy n./Vlt. V souvislosti se vstupem do diskuse dalších osob doplnil, že ani Policie ČR a ani
přestupková komise nesmí veřejně sdělovat, jak byl pachatel přestupku postižen (výše pokuty apod.).
K diskutujícím uvedl, že pokud zastupitelé (vedení obce) zjistí diskutované negativní chování, že mají
podat podnět příslušnému orgánu.
Občan apeloval na to, kdyby se dělal kruhový objezd U Křížku, zda by nešlo v daném místě udělat
protihlukovou zeď.
J. Brynda mu odpověděl, že požádá o náhled do projektové dokumentace.
Občané uváděli, že při průchodu ulicí Vltavská a Nádražní stojí auta na chodnících.
J. Brynda odpověděl, že již zaúkoloval projektanty, kteří vypracovávají návrhy chodníků.
Občan sdělil, že na rohu Vltavské ulice je rozlomený kanál a že by se na to měl někdo podívat.
Občan upozorňoval na to, že je potřeba zkontrolovat vpusti do kanálů, které jsou ucpané.
Dále se občané ptali na projednávaný rozpočet obce Nelahozeves.
J. Brynda sdělil, že Rozpočet bude rozepsán pro občany tak, aby bylo jasné, z čeho se skládá.
Dále se zúčastnění věnovali zhodnocení stavu památníku A. Dvořáka:
 rozhrabané kostky, plevel v popelnících
 pozemek je pana Lobkowicze
 výsadba je obecní
J. Brynda seznamoval občany s tím, že management bude jeho požadavky přednášet panu Williamovi.
Tým Lobkowiczů je změnám nakloněn. Oni sami mají plán revitalizace parku.
J. Brynda zopakoval, že budou zřízeny technické služby v obci, které budou mít minimálně 5 lidí.
Občan se ptal na to, zda je pravda, že Společnost Antonína Dvořáka dostala výpověď z Památníku
Antonína Dvořáka. J. Brynda odpověděl, že správa památníku bude patřit opět Lobkowiczům.
Z. Schneider na otázku odpověděl, že když byli na jednání s managementem pana Lobkowicze, tak jim
bylo sděleno, že chtějí do památníku zainvestovat a dát ho do slušného stavu. Bude to ku prospěchu
obce.
Občan poukazoval na poničený chodník z ulice Nové do Nádražní.
Občan reagoval na Kostel a zanedbané okolí kostela.
J. Brynda sdělil, začal již na tom pracovat, v průběhu ledna nebo února přijede projektant přímo
z církve, který má na starosti tyto stavby. Pan starosta již oslovil ČEZ s požadavkem, aby dal kabely do
země.
 Silnice pod viaduktem – byla dříve možnost si odkoupit část pozemku od Českých drah, toto
pan starosta také již řeší.

Stránka 10 z 11

Občan navrhoval udělat sbírku na zvon od občanů do kostela.
J. Brynda odpověděl, že hodlá poprosit investory a udělat sbírku na kostel všeobecně. To bude řešit s
projektantem.
Občan upozorňoval na to, že v obci chybí obecní četník, který by hlídat přestupky v obci a dával to
najevo přestupkové komisi.
Pan starosta mu odpověděl, že by chtěl nechat zřídit obecní policii, minimálně 2 osoby a automobil,
mohli by stát ráno u školky. Protistrany jsou nyní ve vyjednávání.

Občan se tázal na navážka na pozemku 111 a navázal tak na zastupitelstvo ze září 2018.
J. Brynda reagoval na dotaz občana tak, že celou složku předal právní kanceláři, která udělá souhrn
toho nejdůležitějšího a vytvoří administrativní část věci, aby mohla obec zadat výběrové řízení. Pan
starosta řekl, že čeká na relevantní údaje v co nejkratší době.
Bylo specifikováno místo, kde se nachází pozemek 111. Jedná se o bývalý lom, skládka v Lešanech,
vedle Anglického resortu. Cílem je odklidit černou skládku.
Občan se ptal na Černou skládka u nadjezdu.
O. Riegertová odpověděla, že byly dány podněty do Kralup a ty problematiku již řeší.
J. Brynda uvedl, že v této souvislosti řeší:
 projekt dešťovka i v rámci propoje s chodníkem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání ukončeno v 19:30 hodin.

Mgr. Josef Kukla
ověřovatel

Bc. Radek Modes
ověřovatel

starosta obce
Jakub Brynda
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