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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, 
které se konalo dne 02. 03. 2020 

v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájeno:   18:00             
Ukončeno: 19:45 

 
 
Zapsala: Alena Kučírková 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 03. 03. 2020 
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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 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.   
 
Přihlásil se pan Miloš Mojžiš, který sdělil, že pořizuje zvukový záznam pro účely uveřejnění na portálu 
www.nela.cz.  
 
 
 
 
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 Stanislav Kuchta a 
zastupitel Zdeněk Schneider. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 1/3/2020 Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Alena Kučírková. Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé 
Stanislav Kuchta a Zdeněk Schneider. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

http://www.nela.cz/
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Program zasedání: 

1. Návrh na schválení vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2020, jíž se stanovuje postup při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

2. Návrh na schválení Příslibu spolufinancování projektu obnovy č. 4 v rámci areálu Rodného 
domu Antonína Dvořáka a následně smlouvy o poskytnutí dotace 

3. Návrh na schválení podání žádosti Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou o bezúplatný 
převod pozemků 163/5, 163/2, 163/1, 310/2 do vlastnictví Obce Nelahozeves 

4. Návrh na schválení investičního záměru rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ, na adrese Školní 
10, Nelahozeves a k podání žádosti o poskytnutí dotace z programu MF ČR 

5. Pracovní řád – Vyřazuje se z programu 
6. Zápis z finančního výboru 
7. VHS PROJEKT – autorský dozor 
8. VDI PROJEKT s. r. o. – chodník Zagarolská 
9. CR Project s. r. o. – dodatek revitalizace centra obce Nelahozeves 
10. Vinopalna, č. p. 19 – Výběr architekta – Vyřazuje se z programu 
11. Přemyslovské Střední Čechy – finanční příspěvek na rok 2020 
12. Diskuze 

 
S. Lidmaňský upozornil na to, aby bylo Rozpočtové opatření č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva 
konaného dne 27. 1. 2020 připojeno v opravené podobě. 
 
Hlasování: 
Pro: 8   
Proti: 0  
Zdržel se: 1 (Kukla) 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 2/3/2020 Program zasedání 

1. Návrh na schválení vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2020, jíž se stanovuje postup při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

2. Návrh na schválení Příslibu spolufinancování projektu obnovy č. 4 v rámci areálu Rodného 
domu Antonína Dvořáka a následně smlouvy o poskytnutí dotace 

3. Návrh na schválení podání žádosti Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou o bezúplatný 
převod pozemků 163/5, 163/2, 163/1, 310/2 do vlastnictví Obce Nelahozeves 

4. Návrh na schválení investičního záměru rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ, na adrese Školní 
10, Nelahozeves a k podání žádosti o poskytnutí dotace z programu MF ČR 

5. Zápis z finančního výboru 
6. VHS PROJEKT – autorský dozor 
7. VDI PROJEKT s. r. o. – chodník Zagarolská 
8. CR Project s. r. o. – dodatek revitalizace centra obce Nelahozeves 
9. Přemyslovské Střední Čechy – finanční příspěvek na rok 2020 
10. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 

Schválení programu 
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Stávající Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2017, zadávání veřejných zakázek, nevyhovuje 
aktuálnímu znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Přílohy k bodu: 
Příloha č. 2 – Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2020, jíž se stanovuje postup při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
O. Riegertová sdělila, že směrnice obsahově nevyhovuje, jelikož odkazuje na již neexistující zákony. 
R. Modes poukazoval na lepší transparentnost, aby vše bylo dáno do jistých mantinelů. Dále se 
dotazoval na to, zda do směrnice byly zakomponovány již před rokem navržené změny. 
S. Lidmaňský upozornil na to, že změny, které byly navrženy tam zakomponovány nejsou. Chtěl snížit 
limit zakázek na 50 tis. Kč a aby bylo od této výše zveřejňováno na webových stránkách obce. Nebyla 
umožněna diskuse o limitech.  
Z. Schneider uvedl, že před rokem se o této směrnici zastupitelé dohadovali. Za 12 měsíců nepřišel 
návrh, jak by měla směrnice vypadat.  
S. Lidmaňský s R. Modesem sdělili, že připomínky byly dány na zastupitelstvu před rokem.  
 
Následně bylo hlasováno o znění směrnice. 
 
Hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 3 (Kukla, Lidmaňský, Modes) 
Zdržel se: 0 
Schváleno 6 hlasy. 
 
Usnesení č. 3/3/2020 Návrh na schválení vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2020, jíž se 
stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje Vnitřní směrnici obce Nelahozeves č. 1/2020, jíž se 
stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
 
 

 
 
Jedná se o realizaci projektu ,,Renovace objektu bývalé sýpky v rámci kulturní památky Památník 
Antonína Dvořáka v Nelahozevsi a vytvoření prostoru pro výstavy a setkávání“, který zamýšlí 
realizovat Margaret Brooks Lobkowicz (dále jen Projekt). 
 
Margaret Brooks Lobkowicz podala žádost o poskytnutí dotace na realizaci Projektu z Programu 2020 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke 
společenskému využití a v případě, že se obec bude podílet na spolufinancování projektu ve výši 5 %, 
max. částkou 350 000 Kč, tak daná žádost získá  + 5 bodů do celkového hodnocení. 
Kdyby se žádost o dotaci nevydařila, 350 000 Kč by se vrátilo. 
 
 
 

1. Návrh na schválení vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2020, jíž se stanovuje postup 
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

 
 

 
 
 
 

 

 

2. Návrh na schválení Příslibu spolufinancování projektu obnovy č. 4 v rámci areálu Rodného domu 
Antonína Dvořáka a následně smlouvy o poskytnutí dotace 
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Přílohy k bodu: 
Příloha č. 3 – Žádost o spolufinancování projektu obnovy hospodářské budovy č. 4 v rámci areálu 
Rodného domu Antonína Dvořáka 
Příloha č. 3a – Nákres Rodného domu Antonína Dvořáka 
Příloha č. 3b – Příslib spolufinancování 
Příloha č. 3c – Smlouva o poskytnutí dotace 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
J. Brynda představil pana Šlégra, reprezentanta rodiny Lobkowiczů, který má na starosti hospodaření s 
jejich majetky. 
J. Brynda uvedl, že s panem Lobkowiczem bude realizovat autobusové zastávky, odkup prostoru před 
mateřskou školou, Pod-Háj pro vybudování chodníků. To souvisí s obnovou autobusových zastávek. 
Spolupráce se panu starostovi zdá být dobrá.  
 
Pan Šlégr sdělil, že za rodinu Lobkowiczů může odsouhlasit podílení se na projektech, které zmínil pan 
starosta. Ze strany správce majetku je vždy nutná oboustranná dohoda mezi obcí a Lobkowiczovými, 
ku prospěchu.  
Pan Šlégr představil kritéria pro získání dotace: 
„Co se získání dotace týče, bavíme se o pěti bodech k dosažení na Krajskou dotaci. Nyní se pracuje na 
projektové dokumentaci k záměru. 5 bodů by mohl být ten krůček k překročení cílové hranice a byli 
bychom schopni dostat od Středočeského kraje dotaci, která by pomohla uskutečnit první etapu a 
následně realizovat další kroky v rámci celého areálu.“  
 
R. Modes se ptal na to, v jaké fázi se nachází chodník v Pod-Háji. 
J. Brynda mu vysvětlil, že obec má vypracovaný znalecký posudek na Pod-Háj a také na školku. Po 
geodetické stránce vidí pan starosta zaměření do konce března 2020.   
 
R. Modes upozornil na ulici V Závětině, kde se nachází pět rodinných domů. Ulice není odkanalizována. 
Tato ulice patří Lobkowiczům. Zastupitel se ptal na případné předání ulice obci. 
Na svou otázku získal zastupitel od pana Šlégra odpověď, že je to zařazeno v kapitole číslo 2, která bude 
řešena s prostorem před hasičárnou.  
Z. Schneider shrnoval, že odkanalizování ulice V Závětině je otázkou dlouhodobého jednání. 
R. Modes odpověděl: „Prohlašuji, že jsem soběstačný a od obce nic nechci.“  
 
J. Kukla upozornil na to, že firma, kterou vlastní Lobkowiczové chtěla dříve realizovat developerský 
projekt přímo v ulici V Závětině. Pan Šlégr mu odpověděl, že o tom nemůže nic říct. 
 
Pan Šlégr sdělil, že pro zámek bude dobře, když obec bude prospívat. A naopak. Avizoval projev dobré 
vůle vůči obci, aby obec měla rozvinutou infrastrukturu. A následně, aby byla obec v součinnosti s 
Lobkowiczovými.  
 
Občan se ptal na to, proč není park A. Dvořáka, který je částečně Lobkowiczů, udržován. 
Pan Šlégr odpověděl, že s úpravou parku A. Dvořáka se bude pokračovat v návazné etapě domu 
A.  Dvořáka a dostat ho do lepší situace, než je nyní. Park je přirozenou spojnicí mezi domem A. Dvořáka 
a Zámkem. 
 
S rodinou Lobkowiczů se o pozemcích komunikuje již třičtvrtě roku.  
 
S. Lidmaňský upozornil na datum podání. Smlouva je dána s žádostí, a to s datem 12.  února. 
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Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0  
Zdržel se: 1 (Kukla) 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 4/3/2020 Návrh na schválení Příslibu spolufinancování projektu obnovy č. 4 v rámci 
areálu Rodného domu Antonína Dvořáka a následně smlouvy o poskytnutí dotace 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje smlouvu Příslib spolufinancování projektu obnovy 
hospodářské budovy č. 4 v rámci areálu domu Antonína Dvořáka a pověřuje starostu Obce 
Nelahozeves, Jakuba Bryndu k podpisu Příslibu spolufinancování a Smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
 
 

 
 
 
Jedná se o pozemek místního hřbitova a jeho přilehlé, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti 
Kralupy nad Vltavou, Chmelova 212, 278 01 Kralupy nad Vltavou. 
 
Jelikož provoz, údržbu a opravy hřbitova zajišťuje obec a z důvodu plánovaného rozšíření hřbitova, by 
bylo pro obec Nelahozeves výhodou vlastnit uvedené pozemky.  
 
Přílohy k bodu: 
Příloha č. 4 – Situační snímek pozemků - hřbitov 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Z. Schneider vysvětlil, že pokud obec nebo město projeví zájem o hřbitov, farnosti dávají obcím 
doporučení, aby hřbitov získaly do správy. Pokud je na hřbitově hrobové místo kněží, nebude se za 
takové místo účtovat poplatek. Obec má na hřbitově dva kněze. Byli to faráři z kostela. 
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Kukla) 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 5/3/2020 Návrh na schválení k podání žádosti Římskokatolické farnosti Kralupy nad 
Vltavou o bezúplatný převod pozemků 163/5, 163/2, 163/1 a 310/2 do vlastnictví Obce Nelahozeves 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje podání žádosti Římskokatolické farnosti Kralupy nad 
Vltavou, Chmelova 212, 278 01 Kralupy nad Vltavou o bezúplatný převod pozemků 163/5, 163/2,163/1 
a 310/2 do vlastnictví Obce Nelahozeves. 
 
 

 
 
 
Návrh na schválení investičního záměru rekonstrukce a rozšíření kapacity Mateřské školy, na adrese 
Školní 10, Nelahozeves a k podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Ministerstva financí ČR – 
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství z podprogramu 

3. Návrh na schválení k podání žádosti Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou o 
bezúplatný převod pozemků 163/5, 163/2, 163/1 a 310/2 do vlastnictví Obce Nelahozeves 

 
 

 

 

4. Návrh na schválení investičního záměru rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ, na adrese 
Školní 10, Nelahozeves a k podání žádosti o poskytnutí dotace z programu MF ČR 
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298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství 
v působnosti obcí. 
 
Účelem dotace je odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně 
výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v majetku obcí, včetně zázemí. 
 
J. Brynda vysvětlil, že by se obec ráda podílela na získání této dotace. Žádost je podána na stavebním 
úřadu. Obec si odhlasovala, že nebude postupovat podle návrhu pana architekta Kaňky.  
Paní architektka Berková udělala projekt se dvěma schodišti. Jedná se o školku ve Školní ulici.  
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Kukla) 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 6/3/2020 Návrh na schválení investičního záměru rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ, 
na adrese Školní 10, Nelahozeves a k podání žádosti o poskytnutí dotace z programu MF ČR 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje investiční záměr rekonstrukce a rozšíření kapacity Mateřské 
školy, na adrese Školní 10, Nelahozeves a podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Ministerstva 
financí ČR – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství 
z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 
školství v působnosti obcí. 
 
 
 

 
Je předkládán Zápis č. 02/2020 z jednání Finančního výboru ze dne 12. 02. 2020. 
 
Přílohy k tomuto bodu: 
Příloha č. 5 – Zápis z jednání Finančního výboru č. 02/2020 ze dne 12. 2. 2020 

 
O. Riegertová seznámila příchozí s usnesením finančního výboru. Jedná se o využití financí ze 
skládkovného. 
Ve spolupráci s Ing. Jaďuďěm, který navrhl způsob rozdělování prostředků tak, aby obci plynuly stále 
zisky na úrovni zisků ze skládky. Je to novinkou. Nejsme specialisté v této oblasti. Do jakých produktů 
by měla obec investovat by bylo vždy předloženo na zastupitelstvu, s co nejnižším rizikem a s využitím 
specialisty. 
 

J. Brynda vysvětlil, že obec je v situaci, kdy chce být dobrým hospodářem. Od toho máme finanční 
výbor a Ing. Jaďuďě. 
Obec bude vyjednávat s finančními institucemi, má zřízen účet jak u Trinity bank, tak také u Unicredit 
bank. Česká spořitelna vyšla při srovnání jako nejhorší.  
 
Ing. Jaďuď se zabýval otázkou co bude, když obec nebude získávat peníze ze skládky. Finance umístěné 
v bankách obci samotné nic nepřinesou. Na úrocích obec vydělala 1 milion korun.  
Ing. Jaďuď vzal průměrné výnosy ze skládky a investice rozdělil na dva typy. Obecná investice (přináší 
cosi občanům obce), dost peněz ještě zbývá. Dalších 40 procent jsou dluhopisy. Má zaměřeno na státní 
dluhopisy směrované pro obec. Ing. Jaďuď zatím komunikoval s Ministerstvem financí. Zbytek by byla 

5. Zápis z finančního výboru 
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investice s proměnlivým výnosem. V republice existuje několik firem, které toto umí spočítat, dát 
záruky. U záruk, vše co Ing. Jaďuď navrhuje je to, aby za vším stál nějaký fyzický majetek.  
Bude to velký úkol pro zastupitelstvo. 
 
Je k dispozici excel, který Ing. Jaďuď vytvořil modelově. Dají se zde měnit úrokové sazby a je to fixované 
s předpokladem na 10 let.  
O. Riegertová sdělila, že skládkování se prodloužilo do roku 2030. 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Lidmaňský) 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 7/3/2020 Zápis z finančního výboru 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje Zápis č. 02/2020 z jednání Finančního výboru, které se 
konalo dne 12. 02. 2020. 
 
 

 
 
Přílohy k tomuto bodu: 
Příloha č. 6 – Nabídka prací č. 20004 k Zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu „Splašková 
kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“ 
 
J. Brynda sdělil, že byla převýšena částka 200 tis. Kč, a proto se tento bod dává do zastupitelstva. 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 8/3/2020 VHS PROJEKT s. r. o. – autorský dozor 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje VHS PROJEKT s. r. o. k provedení zajištění výkonu 
autorského dozoru pro stavbu „Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část 
Podhořany“. 
 
Občan se ptal na to, zda je v balíčku zahrnuta ulice Nádražní.  
Pan starosta mu odpověděl, že ano. Připravuje se harmonogram prací a pro publikování se využije 
všech informačních kanálů, které obec má. 
 
 

 
 
Přílohy k tomuto bodu: 
Příloha č. 7 – Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 

6. VHS PROJEKT s. r. o. – autorský dozor 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

7. VDI PROJEKT s. r. o. – „Nový chodník podél ulice Zagarolská, obec Nelahozeves“ 
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Příloha č. 7a – Titulní list nabídky od VDI PROJEKT s. r. o. – nabídka na veřejnou zakázku „Nový 
chodník podél ulice Zagarolská, obec Nelahozeves“ 
 
Obec oslovila tři firmy a ozval se VDI PROJEKT s. r. o. 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
J. Kukla se ptal na reference o firmě VDI PROJEKT s. r. o.  
J. Brynda mu odpověděl, že dělají kanalizace, mosty, jsou to vodohospodáři. Cenově jsou slušní. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 9/3/2020 VDI PROJEKT s. r. o. – „Nový chodník podél ulice Zagarolská, obec 

Nelahozeves“ 
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu VDI PROJEKT s. r. o. k provedení Projektové dokumentace (viz. 
cenová nabídka č. 971901). Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS 
v podrobnosti dokumentace RDS. Dokumentace bude zpracována včetně všech náležitostí pro podání 
na SFDI. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek, služeb, rozpočtu, provedení potřebných 
průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru. 
  
 
 

 
 
Přílohy k tomuto bodu: 
Příloha č. 8 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti a dalších souvisejících prací mezi obcí Nelahozeves a CR PROJECT s. r. o. 
Příloha č. 8a – Důvodová zpráva o průběhu zpracování projektové dokumentace, popř. inženýrské 
činnosti 
Příloha č. 8b – Celkový honorář 
Příloha č. 8c – Kalkulace ceny 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Pan starosta podal informaci o tom, že základní dílo bylo na částku 2 miliony korun. Nyní se dostáváme 
nad dva miliony. V dodatku bychom chtěli být mezi 2 až 6 miliony. Jedná se o vícepráce, jako 
kdybychom oslovili další projektanty.  
 
S. Lidmaňský vyslovil požadavek, zda by právníci mohli obci sdělit souhlasný posudek o tom, že je to 
takto zpracované v pořádku.  
Zastupitelé se následně domluvili na tom, aby byl postup odsouhlasen právní kanceláří. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 

8. CR Project s. r. o. – dodatek revitalizace centra obce Nelahozeves 
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Usnesení č. 10/3/2020 CR Project s. r. o. – dodatek revitalizace centra obce Nelahozeves 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové 
dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a dalších souvisejících prací mezi obcí Nelahozeves a CR 
PROJECT s. r. o. Dále zastupitelstvo požaduje souhlasný posudek právní kanceláře KVB, kterou obec 
využívá. 
 
 
 

 
 
Jedná se o poskytnutí dotace organizaci Přemyslovské střední Čechy o. p. s.  
Požadovaná částka: 5,- Kč na obyvatele. 
Počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 1990, jedná se o příspěvek 9 950,- Kč. 
 
Přílohy k tomuto bodu: 
Příloha č. 9 – Žádost o finanční příspěvek na obyvatele a rok na činnost Přemyslovských středních 
Čech o. p. s. 
Příloha č. 9a – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 
 
Dotace bude využita: 

- K částečné spoluúčasti společnosti k financování aktivit Strategie CLLD 2014 – 2020 Obnova 
země knížat a králů 2 (přípravné, podpůrné a provozní činnosti, animace škol a školských 
zařízení) 

- Na grant Malý přemyslovský měšec (podpora akcí sportovních a zájmových klubů, hasičů, dětí 
a mládeže, apod.) 
 

Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
J. Brynda vyslovil veliký dík za pomoc a spolupráci s Přemyslovskými středními Čechami v souvislosti 
se získanými dotacemi v obci a jejich poradenstvím. 
 
Hlasování: 
Pro: 9  
Proti: 0   
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 11/3/2020 Přemyslovské střední Čechy o. p. s. – finanční příspěvek na rok 2020 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace 
o. p. s. Přemyslovské střední Čechy na částečné pokrytí finanční spoluúčasti společnosti k financování 
aktivit Strategie CLLD 2014 – 2020 Obnova země knížat a králů 2, grant Malý přemyslovský měšec, 
propagační a režijní činnost MAS. Členský příspěvek činí 9 950,- Kč. 
 
 
 
 
 
V rámci diskuze zazněla tato témata: 
 
Občanka se ptala na to, proč bylo zrušeno měření rychlosti v Podhořanech. 

10. Diskuze 
 
 
 

 

9. Přemyslovské střední Čechy o. p. s. – finanční příspěvek na rok 2020 
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Na svou otázku získala odpověď, že zařízení nebylo obecní, bylo Kralup nad Vltavou. Potřebovali nové 
místo referenta přestupků. Byla uzavřena veřejnoprávní smlouva s městem Kralupy. Kralupům se to 
nevyplatilo a zrušilo se to. Ve smlouvě je dáno, kolik hodin smějí Kralupy obci Nelahozeves věnovat. 
 
Kontejnery na odpad před penzionem, jsou veřejné? 
J. Brynda odpověděl, že kontejnery před penzionem jsou veřejné.  
 
Občanka upozornila na to, že by bylo potřeba ostříhat větve U Jíchů. Ptala se na to, kdo se tím zabývá. 
 
Občan si přečetl Zápis z komise Životního prostředí o jednání prořezu s Českou dráhou a ptal se na 
současný stav. T. Robek mu sdělil, že jednání dopadlo dobře. Dojde k odstranění černé skládky a k 
prořezu. Část komunikace vozovky je soukromých majitelů. 
 
Pan starosta sdělil občanům, že se letos bude opět konat jarní brigáda. Sestavuje se harmonogram.  
 
Občan se ptal na to, zda komise Životního prostředí prošla celou obec a zjistila, co je potřeba udělat.  
Ptal se na to, proč v komisi pro ŽP nejsou lidi z různých částí obce. 
 
Občané pozitivně vnímají umístění nástěnky v Nádražní ulici. Je zde vysoká frekvence průchozích 
občanů. 
 
Občan se ptal na to, jak to vypadá s drtičem. Pan místostarosta mu odpověděl, že se bude objednávat.  
 
Občan se ptal na spoje Prahy s autobusem do Nelahozevsi.  
T. Robek ho informoval o tom, že diskuze o tom bude probíhat. V tuhle chvíli se s tím hnout nebude 
dát.  
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19: 45 hodin. 

 

 

 

 

 

 
Stanislav Kuchta              Zdeněk Schneider 
    ověřovatel                                    ověřovatel 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
            Jakub Brynda         
                                                                              starosta obce 


