
Stránka 1 z 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, 
které se konalo dne 25. 05. 2020 

v Hasičské zbrojnici obce Nelahozeves 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájeno:   18:00             
Ukončeno: 19:35 
 
 
Zapsala: Alena Kučírková 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 26. 05. 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 8 členů zastupitelstva obce.  
 
Omluven ze zastupitelstva je Bc. Radek Modes 

 
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.  
 
Od května 2020 jsou zasedání zastupitelstva obce Nelahozeves vysílána v přímém přenosu na 
webové prezentaci obce www.nelahozeves.cz/vysilani. 
 
Zároveň nabízíme obyvatelům obce možnost dálkově se zúčastnit rozpravy k jednotlivým 
projednávaným bodům formou telefonátu na číslo 777 130 635, které bude puštěno na hlasitý 
odposlech. 
 
 
 
 
Navrhuji určit za zapisovatelku zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Alenu Kučírkovou. 
 
Hlasování: 
Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu zastupitel Tomáš Robek a 
zastupitel Zdeněk Schneider. 
 
Hlasování: 
Pro: 8 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 8 hlasy. 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

http://www.nela.cz/
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Usnesení č. 10/5/2020 Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Alena Kučírková. Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé 
Tomáš Robek a Zdeněk Schneider. 
 
 
 
 
Program zasedání: 

1. Zplnomocnění starosty/místostarosty k využití disponibilních finančních zdrojů obce 
2. Návrh na schválení pravomoci starosty/místostarosty obce ke schválení a provádění 

rozpočtových opatření obce 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, 

Nelahozeves – rekonstrukce NN, kNN-Nádražní 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, 

Nelahozeves, obnova vNN za kNN 
5. Návrh na schválení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 67/1, k. ú. Nelahozeves se Správou 

železnic, státní organizací 
6. Diskuze 

 
Doplněné body: 

 
1. Návrh na schválení Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů 
2. Návrh na schválení investice do dluhopisů REGIOJET F. VAR/24 

 
Ing. S. Lidmaňskému se nelíbilo přidání nových bodů do zastupitelstva těsně před zastupitelstvem.  
Dále upozornil na chyby ve vyjádření, které bylo přílohou k zápisu ze zastupitelstva dne 11. 05. 2020. 
Poukazoval na skutečnost, že formulaci ohledně cen pozemků nepsal právník. J. Brynda ho požádal o 
společné formulování vyjádření. Zastupitel souhlasil. 
 
Ing. O. Riegertová se ptala na to, zda se dva nové přidané body vážou k bodu č. 1 - Zplnomocnění 
starosty/místostarosty k využití disponibilních finančních zdrojů obce. J. Brynda to potvrdil. 
 
J. Brynda sdělil, že vždy bude preferovat cestu přidání nových bodů do programu zastupitelstva. Jedná 
se o možnost, aby obec koupila dluhopisy v určité nominální hodnotě. Zplnomocnění 
starosty/místostarosty k využití disponibilních finančních zdrojů obce je zodpovědnost, která padá na 
starostu, místostarostu. Investiční projekty budou vždy konzultovány s obecním ekonomem a 
s finančním výborem. Následně bude usnesení finančního výboru prezentováno zastupitelům a poté 
se o něm bude hlasovat na zastupitelstvu. Takto se bude postupovat vždy. 
 
Ing. P. Jaďuď sdělil, že se snaží dostat do zastupitelstva co nejvíce nových informací.  
 
Proběhlo hlasování o přidání dvou nových bodů do programu zastupitelstva. 
 
Hlasování: 
Pro: 4 (J. Brynda, Z. Schneider, O. Riegertová, T. Robek) 
Proti: 2 (Mgr. J. Kukla, Ing. S. Lidmaňský) 
Zdržel se: 2 (P. Richtrmoc, S. Kuchta) 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: Přidání bodu Návrh na schválení Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje přidání bodu Návrh na schválení Smlouvy o 
obhospodařování investičních nástrojů. 

Schválení programu 
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Hlasování: 
Pro: 4 (J. Brynda, Z. Schneider, O. Riegertová, T. Robek) 
Proti: 2 (Mgr. J. Kukla, Ing. S. Lidmaňský) 
Zdržel se: 2 (P. Richtrmoc, S. Kuchta) 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: Přidání bodu Návrh na schválení investice do dluhopisů REGIOJET F. VAR/24 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje přidání bodu Návrh na schválení investice do dluhopisů 
REGIOJET F. VAR/24. 
 
Následně se hlasovalo o programu zasedání. 
 
Hlasování: 
Pro: 6 

Proti: 0 
Zdržel se: 2 (Mgr. J. Kukla, Ing. S. Lidmaňský) 
Schváleno 6 hlasy. 
 
Usnesení č. 11/5/2020 Program zasedání 

1. Zplnomocnění starosty/místostarosty k využití disponibilních finančních zdrojů obce 
2. Návrh na schválení pravomoci starosty/místostarosty obce ke schválení a provádění 

rozpočtových opatření obce 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, 

Nelahozeves – rekonstrukce NN, kNN-Nádražní 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, 

Nelahozeves, obnova vNN za kNN 
5. Návrh na schválení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 67/1, k. ú. Nelahozeves se Správou 

železnic, státní organizací 
6. Diskuze 

 
 
 
 

 
 
Zastupitelstvo obce schválilo objemová kritéria pro investování volných finančních zdrojů. Jednalo se 
o poměr 20 % pro investování na účtech banky, 40 % pro investování do cenných papírů s pevným 
výnosem a 40 % do komodit a cenných papírů s proměnlivým výnosem. 
V uplynulých dnech měla obec dobrou investiční příležitost v oblasti několika komodit Zejména se 
jednalo se o severomořskou ropu Brent, kde byl očekávaný výnos kolem 205 %. V současnosti je již 
tato komodita z hlediska investování nezajímavá. 
Za současného stavu legislativy však nebylo možné obchod realizovat, protože obchod s komoditou je 
velmi dynamický (rozhodnutí musí padnout v řádu minut, nejpozději jedné hodiny) a v těchto 
reakčních časech není možné zajistit svolání zastupitelstva a jeho následného rozhodnutí. 
 
Proto je zastupitelstvu předkládán návrh na schválení kompetence pro starostu, resp. místostarostu 
obce Nelahozeves ke schválení obchodu za následujících podmínek: 

• Každý výše specifikovaný obchod nesmí překročit nominální hodnotu 20 milionů korun českých 

• Obchod lze schválit pouze na základě příslušné analýzy s popisem investice, riziky a 
očekávaným výnosem předložené ekonomem obce 

1. Zplnomocnění starosty/místostarosty k využití disponibilních finančních zdrojů obce = 
Návrh na schválení kompetence udělené vedení obce k uzavíraní investičních obchodů u 

cenných papírů a komodit s proměnlivým výnosem 
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• Celková suma takto schválených obchodů nesmí překročit zastupitelstvem schválenou hranici 
40 % disponibilních finančních zdrojů obce 

• Každý obchod podléhá informační povinnosti ze strany schvalujícího (starosta/místostarosta) 
vůči zastupitelstvu. Informační povinnost bude realizována těsně před schválením obchodu a 
bude realizována e-mailem na adresu každého zastupitele. 

 
Přílohy k bodu: 
Příloha č. 2 – Zápis č. 03 ze zasedání Finančního výboru, včetně příloh (Důvodová zpráva, Návrh 
usnesení) 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Ekonom obce Ing. P. Jaďuď příchozím sdělil, že investiční příležitosti jsou příležitostmi, na které je 
potřeba reagovat okamžitě. 
Žádal o to, aby zastupitelstvo hlasovalo pro starostu, místostarostu, aby mohli jednat operativněji. Dále 
měl prosbu, aby každý člen zastupitelstva byl informován včas e-mailem a mohl na vzniklé investiční 
příležitosti reagovat. 
 
Zastupitelka Ing. O. Riegertová a též předsedkyně finančního výboru informovala zastupitele o tom, že 
v dubnu zasílal finanční výbor návrh předkládaného usnesení. Jedná se o zplnomocnění starosty, 
místostarosty k využití disponibilních finančních zdrojů obce. Ostatní členové zastupitelstva měli 
dostatečnou dobu k tomu, aby se s návrhem seznámili. Všichni členové finančního výboru byli pro. 
 
Promluvil ekonom obce Ing. Jaďuď: 
Jedná se o věc, která bude muset být časem aplikována. Česká národní banka snižuje úrokové sazby 
každý měsíc. Dnes jsme na 0,25 %. Pokud se ekonomika nevzpamatuje, dostáváme se na nulu. Pro 
střadatele to znamená, že prostředky na běžných účtech a spořících účtech se pohybují mezi 3,5 % a 
1,5 % úrokové sazby. Ing. Jaďuď vysvětlil, že nominální hodnota prostředků na běžném účtu v důsledku 
inflace klesá a že obec by měla s péčí řádného hospodáře investovat do transakcí s více než 1,5 % 
úrokové sazby. Pokud by tak nečinila, začala by produkovat ze svých peněz ztrátu. 
 
Zastupitel J. Kukla se ptal na rizika, která mohou vzniknout u investičních operací. Upozornil na to, že 
se jedná o spekulativní operace. Dále se ptal na pojem rating.   
Ing. Jaďuď mu vysvětlil, že pojem rating znamená hodnocení určitého subjektu. Jedná se o schopnost 
subjektu splácet dluhy. Je to jakési hodnocení toho, zda je subjekt důvěryhodný. 
 
Mgr. J. Kukla se dále ptal na to, co znamená dle ratingu nehodnoceno, jak je tomu v případě společnosti 
RegioJet.  Na svou otázku získal odpověď, že v případě RegioJetu ani nemůže být hodnoceno. Jedná se 
o finanční odnož. Nejedná se o společnost, která by cokoliv produkovala. Obec může přijít o výnos, 
avšak je zde nabídka zajištění. Znamená to, že to, co obec vloží, se jí minimálně vrátí. 
 
P. Richtrmoc se ptal na to, zda z praxe ostatní obce či města provádějí takovouto formu investování. 
Za sebe může říci, že se mu to jako občanovi příliš nezdá.  
 
Ing. Jaďuď upozornil na to, že je třeba vzít v úvahu skutečnost, že reálná hodnota prostředků na účtu 
každým rokem klesá o 2% až 2,5%.  
 
Posluchačka volala s dotazem, že nemá obraz ze zasedání. Bylo jí sděleno, že se jedná o poruchu ve 
vysílání. Na úkor kvalitního zvuku byla ponížena kvalita obrazu. 
 
Mgr. Kukla vznesl dotaz, jak by se fakticky projevilo to, kdyby investiční transakce nevyšla.  



Stránka 6 z 11 

 

Z. Schneider mu odpověděl, že kdyby byla škoda způsobena na obci, starosta a místostarosta ručí celým 
svým majetkem.  
 
Ing. S. Lidmaňský upozornil na odpovědnost dle § 220 a § 221 Trestního zákona.  
Pokud dojde k nedbalosti například za půl milionu: Ten, kdo by měl odpovědnost, by si šel sednout na 
1 až 2 roky do vězení s plnou náhradou škody. Zastupitelé, kteří odsouhlasili, se stejným dílem dělí. Ti, 
kdo odkývali, by zaplatili 50 až 60 tis. Kč. Kdyby se jednalo o částku 20 milionů korun, vydělilo by se 
devíti. Je potřeba se nad tím zamyslet. Pokud zastupitelé vloží odpovědnost do rukou starosty, 
odpovědnost na nich zůstává ve stejném dílu jako doposud. 
Mgr. Kukla sdělil, že ho zajímá jediné, popsat rizika. Zastupitel vznesl dotaz ohledně toho, zda by obec 
neměla mít odborníka na obchodování s cennými papíry.  
 
J. Brynda následně vznesl otázku na zastupitele. Když obec ví, že v čase prodělává, neměla by se pokusit 
to změnit? Pan starosta rozhodně nemíní jít do rizika. Občané zastupitele volili proto, aby hospodařili 
s finančními prostředky obce. Měli bychom hledat alternativy na trhu, které nejsou rizikové. 
 
Občan na telefonu upozornil na to, že co se investic týká, obec by měla investovat do lépe ošetřených 
dluhopisů, nikoli do nahodilých investičních transakcí. Odpovědnost zastupitelů není tak veliká, jak byla 
řečena Ing. Lidmaňským. 
 
P. Richtrmoc sdělil, že se jistě nejedná o jedinou možnost, kam může obec peníze vložit. Je potřeba se 
domluvit na nějakých variantách a příkladech investování.  
Zastupitel navrhoval variantu, aby obec oddělila určitý obnos prostředků na separátní účet a mohla by 
občanům obce nabízet prostředky např. na předfinancování dotací, výměny kotlů, budování kanalizací. 
Pan starosta mu odpověděl, že podobná varianta se již připravuje na červnové zastupitelstvo. 
Zpracovatelem je KVB, advokátní kancelář. 
 
Ing. P. Jaďuď vysvětlil, proč je předkládán návrh na uzavření investičních transakcí s Českou 
spořitelnou. Česká spořitelna je pod záštitou makléře Die Erste. Smlouva nám umožňuje provádět 
kombinované investování.  
 
Dále obecní ekonom upozornil na pojem neúmyslný nedbalostní čin v souvislosti s jeho osobou. Pokud 
pan Jaďuď přichází s nějakou variantou, jedná na svou odpovědnost. Pokud udělá návrh, učiní také vše 
pro to, aby to bylo správné. 
 
Hlasování: 
Pro: 3 (J. Brynda, Ing. O. Riegertová, Z. Schneider) 
Proti: 2 (Mgr. J. Kukla, Ing. S. Lidmaňský) 
Zdržel se: 3 (S. Kuchta, P. Richtrmoc, T. Robek) 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: Zplnomocnění starosty/místostarosty k využití disponibilních finančních zdrojů 
obce 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje udělení kompetence pro investování v oblasti cenných 
papírů a investičních komodit s proměnlivým výnosem za následujících podmínek: 

• Každý výše specifikovaný obchod nesmí překročit nominální hodnotu 20 milionů korun českých 
• Obchod lze schválit pouze na základě příslušné analýzy s popisem investice, riziky a 

očekávaným výnosem předložené ekonomem obce 
• Celková suma takto schválených obchodů nesmí překročit zastupitelstvem schválenou hranici 

40 % disponibilních finančních zdrojů obce 
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• Každý obchod podléhá informační povinnosti ze strany schvalujícího (starosta/místostarosta) 
vůči zastupitelstvu. Informační povinnost bude realizována těsně před schválením obchodu a 
bude realizována e-mailem na adresu každého zastupitele. 

 
 
 

 
 
Je předkládán návrh na schválení pravomoci starosty/místostarosty obce ke schválení a provádění 
rozpočtových opatření obce, a to na doporučení kontrolního orgánu Krajského úřadu Středočeského 
kraje. 
 
Přílohy k bodu: 
bez příloh 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Ing. P. Jaďuď informoval příchozí o tom, že se jedná se o administrativní opatření. 
Ing. S. Lidmaňský upozornil na to, že se díval na stránky jiných obcí a našel u většiny limit 300 tis. Kč. 
J. Brynda mu sdělil, že se může částka z původního návrhu snížit. 
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0   
Zdržel se: 0 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 12/5/2020 Návrh na schválení pravomoci starosty/místostarosty obce ke schválení a 
provádění rozpočtových opatření obce 
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu/místostarostu obce ke schvalování a provádění rozpočtových 
opatření takto: 

- rozpočtové příjmy v neomezené výši, 
- rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy rozpočtové skladby) do výše 

400.000 Kč celkem za jedno rozpočtové období v jednom kalendářním měsíci, 
- poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i výdajích. 

O všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starosta/místostarosta informovat 
zastupitelstvo obce na nejbližším příštím zasedání. 
 
 

 
 
Je předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  
č. IE-12-6009582/VB/1 – akce “Nelahozeves – rekonstrukce NN, kNN – Nádražn“. Smlouva (mezi obcí 
a ČEZ Distribuce, a. s.) se dotkne pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 197/250, 197/29, 197/221, 
197/25, 197/218, 197/220, 197/30, 363/2, 373, 357/4 v k. ú. Nelahozeves a pozemků p. č. 222/1 a 
222/4 v k. ú. Podhořany (ulice Nádražní, Příčná, Vltavská, Zahradní a Zagarolská). Předpokládaný rozsah 
omezení dotčených pozemků činí 1499 bm (běžný metr). Jednorázová náhrada je ve výši 27.000,- Kč. 
 
Pan starosta sdělil, že se jedná o zabudování nového osvětlení tam, kde se budou dělat nové povrchy 
chodníků. 
 
 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  
č. IE-12-6009582/VB/1 Nelahozeves – rekonstrukce NN, kNN - Nádražní 

 
 

 
 

 

 

2. Návrh na schválení pravomoci starosty/místostarosty obce ke schválení a provádění 
rozpočtových opatření obce 
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Přílohy k bodu: 
Příloha č. 3 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
IE-12-6009582/VB/01 Nelahozeves – rekonstrukce NN, kNN - Nádražní 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 13/5/2020 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 
stavby č. IE-12-6009582/VB/1 Nelahozeves – rekonstrukce NN, kNN - Nádražní 
Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o 
umístění stavby č. IE-12-6009582/VB/1 – akce “Nelahozeves – rekonstrukce NN, kNN – Nádržní“. 
Smlouva (mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s.) se dotkne pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 197/250, 
197/29, 197/221, 197/25, 197/218, 197/220, 197/30, 363/2, 373, 357/4 v k. ú. Nelahozeves a pozemků 
p. č. 222/1 a 222/4 v k. ú. Podhořany. 
 
 
 

 
 
 
Je předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
IE-12-6009664/VB/1 – akce “Nelahozeves, obnova vNN za kNN“. Smlouva (mezi obcí a ČEZ Distribuce, 
a. s.) se dotkne pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 170/28, 170/39, 153/1, 15/1, 27/5, 170/40, 311/1, 
296/18, 296/20, 330/8, 330/5, 330/1 a st. 463 v k. ú. Nelahozeves (oblast ulice Na Vinici). 
Předpokládaný rozsah omezení dotčených pozemků je cca 6 m2. Jednorázová náhrada je ve výši 
16.000,- Kč. 
Jedná se situačně o centrum obce. Veškeré sítě se umístí pod zem. Předběžná plánovaná rekonstrukce 
má být v létě 2021. 
 
Přílohy k bodu: 
Příloha č. 4 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
IE-12-6009664/VB/01 Nelahozeves, obnova vNN za kNN 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 14/5/2020 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 
stavby č. IE-12-6009664/VB/01 Nelahozeves, obnova vNN za kNN 
Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o 
umístění stavby č. IE-12-6009664/VB/1 – akce “Nelahozeves, obnova vNN za kNN“. Smlouva se dotkne 
pozemků ve vlastnictví obce parc č. 170/28, 170/39, 153/1, 15/1, 27/5, 170/40, 311/1, 296/18, 296/20, 
330/8, 330/5, 330/1 a st. 463 v k. ú. Nelahozeves. 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věčného břemene a dohoda o umístění stavby  
č. IE-12-6009664/VB/1 Nelahozeves, obnova vNN za kNN 
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Je předložen návrh na schválení smlouvy o nájmu části pozemku se Správou železnic, státní organizace, 
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 
  
Předmětem nájmu je část pozemku p.č. 67/1, katastrální území Nelahozeves, v obci Nelahozeves, se 
kterým obec Nelahozeves hospodaří (okolí informačního centra), přičemž pozemek je veden 
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník, inventární číslo dle SAP 
6000303621, přenechaná výměra 584 m2. Výše nájemného je 22,00 Kč/m2/rok bez DPH. Nájemné za 
jeden rok 15 546 Kč s DPH.  
 
Jedná se o prostor pozemku mezi železniční zastávkou a kostelem. 
CR Projekt zde projektuje parkoviště automobilů. Je to další vývojová fáze po budování infocentra.  
 
Přílohy k bodu: 
Příloha č. 5 - Smlouva o nájmu pozemku mezi Správou železnic, státní organizací (pronajímatel) a 
Obcí Nelahozeves (nájemce) 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
P. Richtrmoc se ptal na náklady spojené s pronájmem drážní budovy za rok. 
J. Brynda mu odpověděl, že jde cca. o částku 37 tis. Kč za rok. Za pronájem parkoviště by obec platila 
dalších 15 tis. Kč navíc. 
 
Pan starosta s panem místostarostou děkovali Správě železnic za zrekonstruování pronajaté místnosti. 
Dále informovali zastupitele o tom, že Správa železnic své objekty prodat nechce, jedná se o strategický 
bod. Investice povrchů parkoviště bude financována ze strany obce. 
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 15/5/2020 Návrh na schválení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 67/1, k. ú. 
Nelahozeves se Správou železnic, státní organizací 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 67/1, katastrální území 
Nelahozeves, v obci Nelahozeves v přenechané výměře 584 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Návrh na schválení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 67/1, k. ú. Nelahozeves se Správou 
železnic, státní organizací 
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V rámci diskuze zazněla tato témata: 
 
Pan starosta přečetl vyjádření paní účetní. Jednalo se o rozpor v Rozpočtovém opatření č. 1 (viz. Příloha 
č. 6 ). Na rozpor upozornil zastupitel Ing. S. Lidmaňský, který se s vyjádřením uspokojil. 
 
P. Richtrmoc se ptal na to, kolik občanů přišlo na symbolické rozloučení s budovou školky ve Školní 10, 
Nelahozeves.  
Pan starosta mu odpověděl, že rozloučení se zúčastnilo cca. 25 občanů. 
J. Brynda vysvětlil, že až stavba nové školky ve Školní 10 skončí, bude obec schopna nabrat o 10 dětí 
více.  
 
P. Richtrmoc vznesl dotaz od občanů, zda se štěpkuje, když obec vlastní štěpkovač. J. Brynda odpověděl 
na dotaz, že pracovníci technických služeb v obci štěpkují. Dále informoval o tom, že po dohodě si 
občan může štěpkovač zapůjčit a i si odvézt štěpku.  
 
Zastupitel S. Lidmaňský žádal, zda by nemohlo být na obecních stránkách zveřejněno lépe, co se dá 
odvézt do sběrného dvora. 
 
J. Brynda na zastupitelstvu informoval o průběhu výstavby kanalizace v obci.  Kanalizace v ulici 
Zagarolská je již hotová. Technika se brzy posune do ulice Pod Strání. Byly rozneseny letáky 
s informacemi. Pan starosta by rád obvolal každého občana z ulice Zagarolská a sdělil, co je nyní 
důležité.  
T. Robek uvedl, že si občan musí připravit jistič z rozvodné skříně. 
 
Ing. S. Lidmaňský vyzýval k tomu, zda by se z obce nepřihlásili schopní lidé, instalatéři, kteří by pomohli 
místním lidem při vybudování kanalizace.  
J. Brynda odpověděl, že dotyční nechtějí být zveřejněni, ale dali příslib, že pomohou. 
 
Ing. O. Riegertová apelovala na to, aby se lidem dávalo včas vědět, kdy bude který úsek uzavřen a kam 
si budou moci občané postavit svá vozidla.  
 
Ing. S. Lidmaňský poukazoval na chybně rozestavené dopravní značky při budování kanalizace v ulici 
Zagarolská. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19:35 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diskuze 
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  Tomáš Robek             Zdeněk Schneider 
    ověřovatel                                    ověřovatel 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
            Jakub Brynda         
                                                                              starosta obce 


