Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 24.11. 2020
Přítomni: Vanda Vöröšová, Milota Skolil, Monika Dastychová, Kateřina Pavlovská, Mgr. Jolana Hrušková,
Jan Dušek
Zasedání řídila starostka Městyse Nové Dvory Vanda Vöröšová. Uvedla, že zasedání ZM bylo řádně
svoláno a vyhlášeno vyvěšením na úřední desce úřadu městyse.
Starostka konstatovala, že na jednání jsou přítomni 6 z 6 členů zastupitelstva. ZM je usnášení schopné.
Navržený program:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Výsledek VŘ na zhotovitele stavebních prací „Zázemí – školní klub“
3. Cenová nabídka na dotační management „Zázemí – školní klub“
4. Příkazní smlouva na dotační management „Oprava komunikací Nová a Vrchlického“
5. Příkazní smlouva na administraci žádosti o dotaci „Oprava komunikací Nová a Vrchlického“
6. Pronájem nebytových prostor
7. Prodloužení nájemních smluv na byty
8. Rozpočtové opatření č. 6
9. Příkaz k inventarizaci
10. Různé
11. Informace
12. Diskuze
Usnesení:
ZM schvaluje navržený program dnešního jednání.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
Starostka jmenovala zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelka: Eva Procházková
Ověřovatelé: Monika Dastychová, Kateřina Pavlovská
Starostka konstatovala, že zápis z minulého zasedání byl ověřen. Žádné připomínky k němu nebyly
vzneseny.
ad 1) Kontrola plnění usnesení
bod 46/18A/b/18 – ZM souhlasí a schvaluje připravit plynofikaci č. p. 260 (MŠ, ŠJ, byt) - trvá
bod 48/2/18 – ZM schvaluje revitalizaci VO a ukládá předložit minimálně dvě další cenové nabídky - trvá
bod 15/4/20 – Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na opravu střešní krytiny v č. p. 239 žádost podána, dotace dosud nepřidělena - trvá
bod 18/2/20 – Smlouva o dílo s firmou Rajchman a syn, s.r.o., Kutná Hora, na instalatérské práce v č. p. 239
– smlouva podepsána - splněno
bod 19/3/20 – Zahájení VŘ na zhotovitele stavebních úprav „Zázemí – školní klub“. Příkazní smlouva
podepsána – bod č. 2 dnešního jednání - splněno
bod 20/2/20 – Dodatek č. 1 SoD s firmou STATUS stavební a.s. (tělocvična). Dodatek podepsán – splněno
bod 20/3/20 – cenová nabídka na zhotovení dveří na galerii. Dveře jsou vyrobeny a instalovány – splněno
bod 20/5/20 – žádost o dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR. Žádost podána – splněno
bod 20/6A/20 – dodání žádosti o dotaci na akci „Oprava komunikací Nové Dvory – ulice Vrchlického, ulice
Nová“ do programu MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 – 117D8210A Podpora obnovy
místních komunikací - trvá
Usnesení č. 21/1/20:
ZM souhlasí s provedenou kontrolou usnesení.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 2) Výsledek VŘ na zhotovitele stavebních prací „Zázemí – školní klub“
Ve stanoveném termínu byly podány 2 nabídky. Před hodnocením nabídek nebyla vyřazena žádná
z nabídek. Výsledek pořadí hodnocených nabídek bylo hodnotící komisí stanoveno dle ekonomicky
nejvýhodnější nabídky a to dle výše nabídkové ceny a Kč bez DPH takto:
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Výsledná pořadí číslo nabídky název, právní forma a IČO
I.
2
MK PRIMSTAV s.r.o., Suchdol 58, 285 02 Suchdol, IČO 08227527
Výběr nabídkové ceny: 1 028 530,18 Kč bez DPH
II.
1
STATUS stavební s.r.o., Nádražní 998, 346 24 Humpolec, IČO 46679120
Výše nabídkové ceny: 1 197 846,52 Kč bez DPH
Usnesení č. 21/2/20:
Zastupitelstvo městyse
I.
schvaluje výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Školní klub se zázemím“ – rekonstrukce
vnitřních prostor“
II.
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem: „Školní klub se zázemím – rekonstrukce vnitřních prostor“ s dodavatelem, jehož
nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH a to: MK
PRIMSTAV s.r.o., Suchdol 58, 285 02 Suchdol, IČO: 08227527 za cenu díla 1 028 530,18 Kč
bez DPH a 1 244 521,52 Kč včetně DPH.
III.
pověřuje starostku městyse k podpisu smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku v bodu II.
Zodpovídá: Vanda Vöröšová, starostka městyse
Termín: 30. 11. 2020
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 3) Cenová nabídka na dotační management „Zázemí – školní klub“
Usnesení č. 21/3/20:
ZM souhlasí a schvaluje cenovou nabídku na dotační management – zajištění čerpání a vyúčtování
dotace na akci „Zázemí – školní klub“ ve výši 42 350 Kč vč. DPH od firmy Profesionálové a.s.,
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO 28806123
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 4) Příkazní smlouva na dotační management „Oprava komunikací Nová a Vrchlického“
Usnesení č. 21/4/20:
ZM souhlasí a schvaluje Příkazní smlouvy č. PS2055914298 s firmou Profesionálové a.s., Haškova
1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO 28806123 na zajištění dotačního managementu na projekt „Nové
Dvory – oprava místních komunikací – Ulice Nová a ul. Vrchlického“ za těchto platebních podmínek
5 000 Kč bez DPH po uzavření smlouvy o dotaci, 5 000 Kč bez DPH po dokončení každé jednotlivé
žádosti o platbu, 20 000 Kč bez DPH po předání závěrečné zprávy s vyúčtováním projektu
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 5) Příkazní smlouva na administraci žádosti o dotaci „Oprava komunikací Nová a Vrchlického“
Usnesení č. 21/5/20:
ZM souhlasí a schvaluje Příkazní smlouvu č. PS2055914297 s firmou Profesionálové a.s., Haškova
1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO: 28806123 na administraci žádosti akce „Nové Dvory – oprava
místních komunikací – Ulice Nová a ul. Vrchlického“ za těchto platebních podmínek: 8 500 Kč bez
DPH po vyhotovení a administrování projektu, 2,2 % z objemu přiznané dotace v Kč bez DPH.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 6) Pronájem nebytových prostor
Pedikérka vypověděla nájem nebytových prostor. Na záměr reagovala zájemkyně, která bude pokračovat
v poskytování pedikérských služeb.
Usnesení č. 21/6/20:
ZM souhlasí a schvaluje pronajmout nebytové prostory v č.p. 111, Masarykovo náměstí, Nové Dvory
za účelem poskytování pedikérských služeb paní Věře Kučerové, Benešova 649, 284 01 Kutná Hora a
to od 1.1.2021 na dobu neurčitou.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
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ad 7) Prodloužením nájemních smluv na byty
Usnesení č. 21/7/20:
ZM souhlasí s prodloužením těchto nájemních smluv do 31. 12. 2021 na byty:
1. Havlíčkova ulice č.p. 239 – paní Daně Kremlové, bytem Havlíčkova 239, paní Janě Plíhalové,
bytem Masarykovo náměstí 11, paní Lucii Kaiznerové, bytem Masarykovo náměstí 11
2. Masarykovo náměstí č.p. 111 – paní Kateřině Rajdlové, bytem Masarykovo náměstí 111, panu
Miroslavu Votroubkovi, bytem Masarykovo náměstí 111
3. Masarykovo náměstí č.p. 4 – paní Monice Gamrátové Hlídkové, bytem Masarykovo náměstí 4
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 8) Rozpočtové opatření č. 6/2020
Usnesení č. 21/8/20:
ZM souhlasí a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 v oblasti příjmů navýšení o 1 608 796 Kč,
v oblasti výdajů ponížení o 1 216 204 Kč, v oblasti financování ponížení o 2 825 000 Kč.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 9) Příkaz k inventarizaci
Starostka jmenovala členy dílčích inventarizačních komisí a členy ústřední inventarizační komise.
ZM bere na vědomí.
ad 10) Různé
Zpráva kontrolního výboru. Předsedkyně KV Jolana Hrušková seznámila zastupitele s výsledky kontroly ze
dne 23.10.2020. ZM bere zprávu na vědomí.
ad 11) Informace
Starostka podala následující informace:
- proběhla deratizace
- střecha na zdravotním středisku je dokončena
- byla dokončena rekonstrukce tělocvičny v ZŠ
- byla provedena rekonstrukce oken v budově MŠ
- z důvodů koronavirové pandemie nebudou realizovány tradiční akce rozsvícení vánočního stromu a
vánoční koncert. Vánoční strom bude rozsvícen v neděli 29.11. a budou hrány koledy v mistním
rozhlasu
- túje na hřbitově nesmí být podle rozhodnutí památkářů vykáceny. Přizvaná zahradnická firma naopak
jejich vykácení doporučuje
- starostka dá vypracovat nový odborný posudek a pokusí se vyjednat s památkáři vykácení stávajících tújí
a výsadbu nových rostlin
- na zdravotním středisku pracovníci městyse provádějí potřebné zednické práce
- dne 14.12.2020 proběhne zasedání valné hromady DSO Klejnarka v Církvici a to od 17 hodin. Od 18
hodin proběhne v Nových Dvorech veřejné zasedání
- kontejner Diakonie Broumov na použité oblečení byl jedním z občanů přemístěn k budově zdravotního
střediska. Kontejner bude přemístěn do Bažantnice. Na jarní období je plánováno vydláždění prostoru
pod kontejnerem
ad 12) Diskuze
Paní Kateřina Pavlíková upozornila, že na fotbalovém hřišti se opět volně pohybují slepice pana Markupa –
žádá účinné opatření proti volnému pohybu těchto zvířat na tomto prostoru
- prostor bude zahrazen – provedou pracovníci obce
- pan Pavel Vaško žádá o přehodnocení dopravní situace v ulicích, které spojují ulice Novou, Vrchlického
a Šíchovu. Doporučuje dopravní značení. K problému se vyjádřili někteří zastupitelé. Tento podnět bude
řešen na pracovním zasedání zastupitelstva. Dále zmínil zábradlí kolem Kovářského rybníka – bylo by
dobré oslovit majitele rybníka a doporučil mu jeho opravu.
Starostka ukončila zasedání v 18:48 hodin.
Zapsala: Eva Procházková
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Ověřovatelé:
Monika Dastychová

………………….……….……………………………

Kateřina Pavlovská

…...………………………….………….………….…

Vanda Vöröšová, starostka

……………………….…………………………....…
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