Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves,
které se konalo dne 25. 2. 2019
v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Zahájeno: 18:00
Ukončeno: 19:30

Zapsala: Alena Kučírková

Zápis vyhotoven dne: 26. 2. 2019
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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.
Omluveni jsou Zdeněk Schneider a Petr Richtrmoc.
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: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu, zastupitel Stanislav Kuchta a
zastupitel Josef Kukla.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 14/2/2019 Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Alena Kučírková.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé Stanislav Kuchta a Josef Kukla.
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Schválení programu
Program zasedání:
1. Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. …/2019 jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
2. Nový systém dotovaného stravování seniorů
3. Nový bonusový program na podporu třídění odpadu – staženo z programu
a) systém nefunguje
b) popelnice nejsou spárovány (evidujeme 200 nespárovaných popelnic)
c) nejsme schopni říci, kdy to nastane
d) Od 1. 3. 2019 musí být všechny popelnice označeny bílým štítkem s čárovým kódem,
jinak nebudou svezeny.
4. Žádost o dotaci na opravu hlavní cesty na hřbitově
5. Žádost o dotaci na pořízení štěpkovače a kontejnerů pro obec Nelahozeves
6. Rozpočtové opatření č. 1/2019
Doplnění programu:
1. Schválení investičního záměru na opravu památníku v Lešanech
2. Smlouva o dílo mezi Obcí Nelahozeves a společností ANZA s. r. o. k zajištění opravy cisternové
automobilové stříkačky CAS 25 T 815.
3. Dotační smlouvy – příspěvky spolkům
Návrh usnesení:
1. Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. …/2019 jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
2. Nový systém dotovaného stravování seniorů
3. Žádost o dotaci na opravu hlavní cesty na hřbitově
4. Žádost o dotaci na pořízení štěpkovače a kontejnerů pro obec Nelahozeves
5. Rozpočtové opatření č. 1/2019
6. Schválení investičního záměru na opravu památníku v Lešanech
7. Smlouva o dílo mezi Obcí Nelahozeves a společností ANZA s. r. o. k zajištění opravy cisternové
automobilové stříkačky CAS 25 T 815.
8. Dotační smlouvy – příspěvky spolkům
9. Diskuze
Kdo je pro schválení programu v tomto znění?
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 15/2/2019 Program zasedání
1. Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. …/2019 jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
2. Nový systém dotovaného stravování seniorů
3. Žádost o dotaci na opravu hlavní cesty na hřbitově
4. Žádost o dotaci na pořízení štěpkovače a kontejnerů pro obec Nelahozeves
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5. Rozpočtové opatření č. 1/2019
6. Schválení investičního záměru na opravu památníku v Lešanech
7. Smlouva o dílo mezi Obcí Nelahozeves a společností ANZA s. r. o. k zajištění opravy cisternové
automobilové stříkačky CAS 25 T 815.
8. Dotační smlouvy – příspěvky spolkům
9. Diskuze

1. Vnitřní směrnice obce Nelahozeves na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. …/2019 je Přílohou č. 2 do zastupitelstva.
Přílohou č. 2a je Čestné prohlášení dodavatele. (Přílohy jsou z bývalého zasedání a jsou neupravené.)
J. Brynda seznámil občany s bodem Vnitřní směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu:
Na zastupitelstvu, které se konalo dne 11. 2. 2019, vznikly připomínky k výše zmíněné směrnici. Jelikož
do dnešní doby nepřišel ze strany zastupitelů žádný návrh na změnu, navrhuji přesunout bod v čase na
dobu neurčitou.
Pan starosta zdůraznil, že si zastupitelstvo samo volí interní směrnice a způsob zveřejňování.
Zopakoval, že se bude zachovávat stávající praxe bez ohledu na schválení směrnice.
R. Modes na směrnici reagoval tak, že směrnice upravuje postupy proto, aby bylo vidět, za co obec
utrácí peníze. Jeho připomínkou bylo, aby obec zveřejňovala všechny veřejné zakázky a aby tím byla
zachována co možná největší průkaznost. V souvislosti s článkem 9. 1 směrnice chtěl, aby byly
zveřejňovány zakázky již v částce 50 tis. Kč. Zastupitel dále chtěl, aby bylo průkazné (když se zadává
veřejná zakázka a osloví se 3 firmy), proč ten, kdo se přihlásil, nebyl vybrán.
J. Brynda na to reagoval tak, že vnitřní směrnice je jistá forma objednávky, která se chová jako smlouva.
Pan starosta řekl, že bere na vědomí snížení cifry od 50 tis. Kč výše, ale upozornil na to, že s tím také
souvisí zvýšení administrativy.
S. Lidmaňský sdělil, že směrnice by měla obsahovat takové ustanovení, aby byl viděn posun na výrazně
nižší úrovně, to znamená do 1 milionu korun. Otevřenost by měla být již od 800 tis. Kč a to by mělo být
k vidění na obecních stránkách.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
J. Ryšavý četl nález ústavního soudu, který řešil zveřejňování smluv. Povinnost zveřejňování smluv je
nad 50 tis. Kč. Zveřejňování smluv a zveřejňování veřejných zakázek má dosti společného. Je třeba to
zvážit.
Usnesení č. 16/2/2019 Vnitřní směrnice obce Nelahozeves na zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu se
Navrhuji, aby obec Nelahozeves danou směrnici posunula v čase na dobu neurčitou, dokud mi
zastupitelstvo nepošle písemně, jaké změny by měly nastat a po konzultaci s právním oddělením
představíme novou směrnici obce Nelahozeves.
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2. Nový systém dotovaného stravování seniorů
Příloha č. 3 – Vyhodnocení projektu „Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob
zdravotně postižených v rámci sociálního programu obce Nelahozeves“ provedené sociální komisí na
svém jednání dne 4. 2. 2019
J. Ryšavý uvedl příchozí do problematiky:
V prvé řadě bychom dotované stravování měli obnovit. V obci je asi 23% seniorů a když se přičtou
tělesně postižení, vychází to kolem 500 lidí. Kdyby se dávalo dotované stravování všem, vyšlo by to
obec na 1,8 milionů korun. J. Ryšavý zastává názor, že je třeba pomáhat potřebným a ne plošně. (S
tehdejším starostou jsme se domluvili, že rok 2018 bude zkušební provoz.) Dnes je situace taková, že
životní minimum zůstalo, i když se důchody zvýšili. Dnešní návrh je pětinásobek životního minima. Což
tvoří částku 17 050,- Kč. Hodně seniorů na to dosáhne. Sociální dávky se do toho nepočítají. (Je to
důchod plus invalidní důchod.) Když jsem přišel do styku s panem Novákem, který zaváží obědy, řekl
mi, že od března zvyšuje o pět korun cenu oběda. Já jsem ho přesvědčil, aby to pro obec Nelahozeves
bylo od 1. dubna 2019. Nyní potřebujeme dotované stravování měsíc vyvěsit na úřední desce. Tiskopisy
na dotované stravování jsou připraveny na podatelně obecního úřadu. Bude se dotovat strava ne 13,Kč na oběd, ale 18,- Kč. Tím pádem stravné pro občana bude 50,- Kč za oběd.
S. Lidmaňský se ptal, z čeho se vycházelo při kalkulaci.
J. Ryšavý mu odpověděl, že situace je taková, že dneska odebírá obědy 21 lidí. Z toho odebírá 16 lidí na
fakturu. Kalkul na 220 obědů za rok, krát 18,- Kč. Nepočítáme, že se vše bude dávat na obědy. Já jsem
navrhl, aby starosta dal návrh do rozpočtového opatření 120 000,- Kč. Předpokládám, že to bude
narůstat, ale limit 35 lidí to zřejmě nepřekročí.
J. Kukla: V podstatě je to postaveno na odhadu. Někomu Novákova kuchyně nevyhovuje, někdo je
omezen dietním jídlem, to pan Novák neposkytuje.
S. Lidmaňský navrhl cílovou částku zvednout.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 17/2/2019 Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně
postižených v rámci sociálního programu obce Nelahozeves.
Zastupitelstvo obce Nelahozeves
1. Bere na vědomí – vyhodnocení zkušebního provozu projektu “ Dotované stravování seniorů,
invalidních důchodců a osob zdravotně postižených v rámci sociálního programu obce
Nelahozeves“ provedené sociální komisí na svém jednání dne 4.2.2019.
2. Schvaluje – pokračování projektu v rozsahu tak, jak je v obecné rovině uvedeno v usnesení
zastupitelstva obce ze dne 21.12.2017. V návaznosti na změnu cen, plánovaných
dodavatelskou firmou k 1.4.2019 a vyhodnocení zkušebního provozu stanovuje:
a) Do 31.3.2018 ponechat zásady pro přiznávání dotace a výši dotace (13,-Kč/oběd) podle
zásad stanovených pro rok 2018, s upřesněním ve smyslu usnesení zastupitelstva obce
č. 9/3/2018 z 19.3.2018.
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b) Dnem 1.4.2019 dotovat obědy občanům, držitelům oprávnění k odběru dotovaných
obědů u programem určeného dodavatele stravy, ve výši 18,- Kč na osobu a oběd.
c) Čistý příjem jako hodnocené kritérium pro poskytnutí dotace nepřesáhne u
oprávněného žadatele 5 násobek životního minima, stanoveného vládou ČR
k 1.1.2019. Dávky (příspěvky a doplatky) vydávané úřadem práce podle zákona a
rozhodnutí oprávněných orgánů se do určeného limitu nezapočítávají. Žadatelé jsou
povinni svůj čistý příjem na požádání doložit.
3. Ukládá – předsedovi sociální komise:
a) zabezpečit v obci včasné zveřejnění nových zásad platných od 1.4.2019, upravit
příslušné tiskopisy žádostí a potvrzení o oprávnění k dotaci.
b) Cestou sekretariátu úřadu obce zabezpečit přijímání žádostí a vydávání starostou
schválených potvrzení k odběru obědů s dotací. Žádosti posuzovat sociální komisí
minimálně 1x měsíčně a starostovi předkládat k rozhodnutí průběžně.
Přílohy – Vyhodnocení zkušebního provozu projektu za rok 2018.
Rozpočtové opatření k tomuto bodu bude předneseno na některém z dalších zastupitelstev.
3. Žádost o dotaci na opravu hlavní cesty na hřbitově
Návrh na Usnesení
Jedná se o schválení podání dotace z MMR podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul 117d8219G – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů, za pomocí které bychom chtěli
rekonstruovat hlavní cestu na hřbitově. Výše dotace je max.70%, dolní limit 50tis. Kč, horní 500.tis. Kč
Pan starosta seznámil příchozí s žádostí o dotaci:
Dáváme žádost na revitalizaci hlavní cesty na hřbitově a na odvodnění.
Pařezy po tujích půjdou pryč ve chvíli, až půjde pryč ta původní cesta.
Občan se ptal na to, zda by nebylo možné udělat výsadbu stromů na hřbitově nebo v okolí hřbitova a
zda je představa o tom, jak bude v budoucnu hřbitov vypadat.
Zastupitel S. Kuchta ozřejmil, že nové stromy budou vysazeny z vnější strany hřbitova. Bude udělána
nově celá hlavní ulice, včetně laviček. Za márnicí by mohl být urnový háj. Hodláme udělat revitalizaci
hřbitova.
J. Brynda slíbil, že za každý sražený strom by měl být vysazen nový.
J. Kukla se ptal na to, jak se tváří obec na skutečnost, že hřbitov není její, ale církve.
J. Brynda poreferoval o tom, že obec má již dobrozdání od církve, že může zažádat o dotaci. Po
administrativní stránce je vše hotovo.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 18/2/2019 Žádost o dotaci na opravu hlavní cesty na hřbitově
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR Podpora
obnovy a rozvoje venkova, z dotačního titulu 117d8219G „Obnova drobných sakrálních staveb a
hřbitovů“ na opravu hlavní cesty na hřbitově. Výše dotace je max. 70%, dolní limit 50 tis. Kč, horní
500.tis. Kč.
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4. Žádost o dotaci na pořízení štěpkovače a kontejnerů pro obec Nelahozeves
Návrh na Usnesení OZ
Jedná se o schválení podání žádosti o dotaci z OPŽP, prioritní osa 3: odpady a materiálové toky,
ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl: 3.2 – Prevence vzniku odpadů, podané v 104. výzvě OPŽP ČR.
Na pořízení štěpkovače a kontejnerů pro obec Nelahozeves
Předpokládané náklady na akci jsou cca 890 tis. Včetně DPH.
Potřebnost štěpkovače zdůvodnil pan starosta tím, že ho pan Šimek může zapřáhnout za traktor a
využije ho tak při prořezávání zeleně.
Dotace tvoří 80% z pořizovací ceny.
Občané se ptali, na to, kde je štěpkovač, který se již pro obec zakoupil.
J. Brynda odpověděl, že se zakoupily dva štěpkovače, ale s nižším výkonem než je potřeba. Štěpkovače
jsou k dispozici pro občany, kteří by si je chtěli zapůjčit.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 19/2/2019 Žádost o dotaci na pořízení štěpkovače a kontejnerů pro obec Nelahozeves
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP , prioritní osa 3: odpady a
materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl: 3.2 – Prevence vzniku odpadů, podané v 104.
výzvě OPŽP ČR na pořízení štěpkovače a kontejnerů pro obec Nelahozeves.
Předpokládané náklady na akci jsou cca 890 tis. Včetně DPH.

5. Rozpočtové opatření č. 1/2019
Rozpočtové opatření je Přílohou č. 4 do zastupitelstva.

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
1) příspěvek ze středočeského kraje na státní správu
2) příspěvek pro nový spolek - Lešanské sady
3) podpora akce dobrovolných hasičů - výročí 110 let
4) zvýšení výdajů ohledně rekonstrukce střechy kulturního domu
5) investiční příspěvek spolku Dynamo a PTZ na nové sekačky, bylo schváleno ještě minulým
zastupitelstvem
6) výstavba nového veřejného osvětlení - Dvořákova stezka (tato akce se nestihla proplatit v
roce 2018) a víceúčelové hřiště Dynamo
7) oprava cesty na hřbitově
8) programové vybavení pro odpadové hospodářství ohledně bonusového programu, nestihlo se
proplatit v roce 2018
9) využití/přesun finančních prostředků z tohoto paragrafu, který se týká zlikvidování skládky
111 na akce, které jsou již v běhu
10) výdaje na opravu hasičárny - oprava zdi a nové sociální zařízení.
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Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Lidmaňský)
Schváleno 6 hlasy.
Usnesení č. 20/2/2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019.

6. Schválení investičního záměru na opravu památníku v Lešanech

Na minulém zastupitelstvu bylo schváleno podání žádosti o dotaci na tuto akci, je třeba ještě schválit
„investiční záměr obce“ – viz Příloha č. 5.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 21/2/2019 Schválení investičního záměru na opravu památníku v Lešanech
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje investiční záměr /přílohu č. 3 k žádosti o dotaci na
zabezpečení péče o válečné hroby poskytovanou v rámci programu ISPROFIN č. 107290 „Zachování a
obnova historických hodnot I.“/ na opravu památníku obětem 1. a 2. světové války v Lešanech.
7. Smlouva o dílo mezi Obcí Nelahozeves a společností ANZA s. r. o. k zajištění opravy
cisternové automobilové stříkačky CAS 25 T 815
Smlouva o dílo je přílohou č. 6 do zastupitelstva.
Historie Tatry sahá do roku 816, kdy obec dostala Tatru darem od společnosti MERO. Vozidlo je
skladováno v prostoru PTZ, protože má atypickou velikost. Byl dán návrh na její modernizaci – výměnu
nástavby, zrekonstruování kabiny. Motor je v pořádku a podvozek také. Byla provedena kontrola za
200 tis. Kč. Tatra je provozuschopná.
Firma, která zakázku vyhrála, také rekonstruuje automobily pro armádu ČR.
Občan se ptal, jak se postup stihne a uvede v praxi.
J. Kukla mu odpověděl, že nástavba se sníží a Tatra se pak vejde do hasičárny. Je častou praxí, že
jednotky provádějí obdobnou modernizaci na takovýchto vozech.
J. Brynda shrnul, že obec oslovila tři společnosti. Vybrali jsme tu s nejnižší nabídkou. Společnost ANZA
s. r. o. se specializuje na opravu takovýchto Tater.
Smlouva bude k nahlédnutí na obecním úřadě a každý se může k tomu vyjádřit.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.

Stránka 8 z 13

Usnesení č. 22/2/2019 Smlouva o dílo mezi Obcí Nelahozeves a společností ANZA s. r. o. k zajištění
opravy cisternové automobilové stříkačky CAS 25 T 815
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Nelahozeves a společností ANZA
s. r. o. k zajištění opravy cisternové automobilové stříkačky CAS 25 T 815.
8. Schválení smluv o poskytnutí dotace jednotlivým spolkům pro rok 2019

Vzor smlouvy je přílohou č. 7 do zastupitelstva.
-

TJ Dynamo Nelahozeves – 132.000,-Kč
TJ PTZ Viktorie Nelahozeves – 88.000,-Kč
Klub seniorů Nelahozeves – 99.000,-Kč
Maraton Klub Miřejovice z.s. – 5.000,-Kč
Myslivecké sdružení Kralupy –Nelahozeves – 44.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů Nelaozeves – 60.000,-Kč
Ochotníci Nelahozeves z.s. – 10.000,-Kč
Kruh přátel hudby – 28.000,-Kč
Spolek Lešanský sad – 28.000,- Kč

Žádám zastupitelstvo o schválení smluv o poskytnutí dotace mezi obcí Nelahozeves a jednotlivými
spolky.
J. Brynda sdělil, že velmi fandí spolku Lešanský sad za jeho snahu.
R. Modes požádal o to, že by chtěl od jednotlivých vedoucích organizací vědět jejich plány do budoucna
a případné projekty, které by chtěli pro občany obce uspořádat.
J. Brynda hovořil o tom, že některé spolky s částkami stěží vyjdou. Spolky musí vyfakturovat celou
přidělenou částku a nemohou si přidělené prostředky převést do dalšího roku. Bylo by dobré do
budoucna lépe rozmyslet přidělování prostředků spolkům v obci.
S. Lidmaňský vznesl požadavek, aby příspěvky spolkům byly přidělovány, ale aby spolky zdůvodnili
předem, na co je využijí.
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: 6
Proti: 1 (Lidmaňský)
Zdržel se: 0
Schváleno 6 hlasy.
Usnesení č. 23/2/2019 Přidělení dotace TJ Dynamo a schválení smlouvy o poskytnutí dotace
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.
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Hlasování
Pro: 6
Proti: 1 (Lidmaňský)
Zdržel se: 0
Schváleno 6 hlasy.
Usnesení č. 24/2/2019 Přidělení dotace TJ PTZ Viktorie a schválení smlouvy o poskytnutí dotace
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 Klubu seniorů Nelahozeves, z. s. ve výši 99.000,-Kč a
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Klubem seniorů Nelahozeves, z.s.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 1 (Lidmaňský)
Zdržel se: 0
Schváleno 6 hlasy.
Usnesení č. 25/2/2019 Přidělení dotace Klubu seniorů Nelahozeves, z. s. a schválení smlouvy o
poskytnutí dotace
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Klubu seniorů Nelahozeves, z. s. ve výši 99.000,-Kč a
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Klubem seniorů Nelahozeves, z.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Maratonu Klub Miřejovice, z. s. ve výši 5.000,-Kč a schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Maratonem Klubu Miřejovice, z. s.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 1 (Lidmaňský)
Zdržel se: 1 (Modes)
Schváleno 5 hlasy.
Usnesení č. 26/2/2019 Přidělení dotace pro Maraton klub Miřejovice, z. s. a schválení smlouvy o
poskytnutí dotace
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Maratonu Klub Miřejovice, z. s. ve výši 5.000,-Kč a schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Maratonem Klubu Miřejovice, z. s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Mysliveckému sdružení Kralupy – Nelahozeves, o. s. ve výši
44.000,-Kč a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Mysliveckém sdružení
Kralupy – Nelahozeves, o. s.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 1 (Lidmaňský)
Zdržel se: 0
Schváleno 6 hlasy.
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Usnesení č. 27/2/2019 Přidělení dotace pro Myslivecké sdružení Kralupy – Nelahozeves a schválení
smlouvy o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace Mysliveckému sdružení Kralupy – Nelahozeves, o. s. ve výši
44.000,-Kč a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a Mysliveckém sdružení
Kralupy – Nelahozeves, o. s.
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: 5
Proti: 1 (Lidmaňský)
Zdržel se: 1 (Modes)
Schváleno 5 hlasy.
Usnesení č. 28/2/2019 Přidělení dotace pro Sbor dobrovolných hasičů a schválení smlouvy o
poskytnutí dotace
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.
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: 5
Proti: 1 (Lidmaňský)
Zdržel se: 1 (Modes)
Schváleno 5 hlasy.
Usnesení č. 29/2/2019 Přidělení dotace pro Ochotníky Nelahozeves, z. s. a schválení smlouvy o
poskytnutí dotace
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: 5
Proti: 1 (Lidmaňský)
Zdržel se: 1 (Modes)
Schváleno 5 hlasy.
Usnesení č. 30/2/2019 Přidělení dotace pro Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou a schválení
smlouvy o poskytnutí dotace
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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace spolku Lešanský sad ve výši 28.000,-Kč a schvaluje smlouvu
o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a spolkem Lešanský sad.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 1 (Lidmaňský)
Zdržel se: 1 (Modes)
Schváleno 5 hlasy.
Usnesení č. 31/2/2019 Přidělení dotace pro spolek Lešanský sad a schválení smlouvy o poskytnutí
dotace
Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace spolku Lešanský sad ve výši 28.000,-Kč a schvaluje smlouvu
o poskytnutí dotace mezi Obcí Nelahozeves a spolkem Lešanský sad.

9. Diskuze

V rámci diskuze zazněla tato témata:
Přihlásil se člen Dynama. Poreferoval o tom, že každý týden se scházejí přípravky na hřišti Dynama, a
to po celý týden. Vyslovil požadavek, že by bylo dobré, kdyby každý spolek poreferoval o tom, jakou
činnost a v jakém rozsahu vyvíjí. (Občana zajímalo, kolik členů má například Mysliveckého sdružení a
kolik z nich je z Nelahozevsi.) Měli by se dostavit zástupci organizací, kteří by shrnuly, za co bylo
utraceno.
J. Brynda mu sdělil, že přehled o činnosti spolků obec má a má i přehled o tom, kolik členů je
z Nelahozevsi.
Pan starosta uvedl, že ve Zpravodaji, který brzy vyjde, bude řečeno více o myslivosti. Kupříkladu jeden
zajíc stojí 2 500,- Kč, nepočítaje kolik přejetých zajíců se může nacházet v našem katastru. Nehledě na
starosti spojené s krmením.
J. Brynda by v následujícím Zpravodaji chtěl poprosit všechny spolky o to, aby sami sebe prezentovaly
a rád by se také s jednotlivými zástupci spolků sešel.
J. Kukla promluvil o možném bodovém systému, který byl dříve odmítnut.
R. Modes shrnul, že prostředky, které jsou spolkům přidělovány, jsou na činnost. Ostatní prostředky se
získávají například formou daru. Uvedl, že ostatní města například dotují spolky tím, že jim poskytují
prostory zadarmo, kupují jim vybavení, oděv, atd.
J. Ryšavý sdělil, že smlouvy řeší obecné věci a není definováno k čemu. Způsob přidělování dotací
spolkům a organizacím v Nelahozevsi není dobrý. Není v tom systém. Není v tom transparentnost a
zdůvodnění. Obec by měla mít Směrnici přidělování spolkům, do kdy spolky musejí dát požadavky,
zdůvodnit činnost. Systém je v tom, že každá dotace musí být mimo jiné zdůvodněna.
R. Modes sdělil, že by se měla během roku vymyslet kritéria pro přidělování prostředků spolkům
v obci.
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Občan reagoval na počty členů v jednotlivých spolcích:
V Klubu seniorů je mnoho obyvatel z okolních obcí. Nesedí mu poměr členů v Dynamu a členů v Klubu
seniorů.
J. Brynda mu odpověděl, že udělal opatření tohoto charakteru, budou vypsáni občané, kteří jsou v
Klubu seniorů.
Občan žádal zastupitele o jinou formu přidělování příspěvků, nikoliv formou dotací, aby nemusel daný
spolek zpřesňováním být limitován.
J. Brynda mu odpověděl, že by pro něj bylo také lepší, aby spolky byly příspěvkovými organizacemi.
Příspěvek na činnost je příspěvek
Dotace je na vybavení a na nákup. (Například nákup sekačky.)
Na otázku občanů, jakým způsobem budou přiděleny prostředky na Happening, pan starosta
odpověděl, že Happening bude rozpočtován jinak a že prostředky pro kulturní komisi budou
rozpočtovány v rámci rozpočtového opatření.
J. Brynda v závěru zasedání poreferoval o koncertu, který se bude konat dne 13. 3. 2019 v domě A.
Dvořáka s účastí Lobkowiczů. Muzeum předá klíče pravému majiteli a dojde k rekonstrukci domu A.
Dvořáka. Jedná se o středu. Všichni jsou srdečně zváni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání ukončeno v 19:30 hodin.

Stanislav Kuchta
ověřovatel

Josef Kukla
ověřovatel

starosta obce
Jakub Brynda
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