Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28.1.2021
Přítomni: Vanda Vöröšová, Milota Skolil, Monika Dastychová, Kateřina Pavlovská, Jan Dušek
Omluveni: Mgr. Jolana Hrušková
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 5 z 6 členů zastupitelstva. ZM je usnášení schopné.
Navržený program:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Smlouva o úvěru na financování opravy komunikací
3. Příkazní smlouva na administraci výběrového řízení na opravu komunikací
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. parcely 489/19
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška Městyse Nové Dvory č.
3/2019, o místním poplatku z pobytu
6. Rozpočtové opatření č. 1/2021
7. Dopravní značení na křižovatce ulice Šíchova a silnice I/2
8. Různé
9. Informace
10. Diskuze
Usnesení:
ZM schvaluje navržený program dnešního jednání.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
Starostka jmenovala zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelka: Eva Procházková
Ověřovatelé: Kateřina Pavlovská, Monika Dastychová
Starostka konstatovala, že zápis z minulého zasedání byl ověřen. Žádné připomínky k němu nebyly
vzneseny.
ad 1) Kontrola plnění usnesení
Starostka objasnila vypuštění bodu 46/18A/b/18 – ZM souhlasí a schvaluje připravit plynofikaci č. p. 260
(MŠ, ŠJ, byt) a bodu bod 48/2/18 – ZM schvaluje revitalizaci VO a ukládá předložit minimálně dvě další
cenové nabídky z kontroly usnesení.
ZM vypouští bod 46/18A/b/18 a bod 48/2/18 z kontroly usnesení.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
bod 15/4/20 – Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na opravu střešní krytiny v č. p. 239 žádost podána, dotace nebyla přidělena - splněno
bod 20/6A/20 – Podání 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 – žádost podána - splněno
bod 22/5/20 – Podání žádosti o termínovaný investiční úvěr na opravu MK. Žádost podána – splněno
bod 22/10/20 – smlouva o zajištění dopravní obslužnosti s firmou ARRIVA – smlouva podepsána – splněno
bod 22/11/20 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB č. parc. 489/19 s ČEZ distribuce a.s. Po odvolání
vlastníka dotčeného pozemku musí být projekt upraven a tím došlo ke zvětšení rozsahu omezení nemovitostí
věcným břemenem.
ZM revokuje usnesení č. 22/11/20.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
bod 22/12/20: Smlouva o zřízení VB pro stavbu 597/20 s ČEZ distribuce, a.s. – smlouva podepsána –
splněno
Usnesení č. 23/1/21:
ZM souhlasí s provedenou kontrolou usnesení.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 2) Smlouva o úvěru na financování opravy komunikací
Starostka přítomné seznámila s podrobnostmi týkajících se úvěru. Uvedla, že pokud městys získá dotaci,
budou rekonstruovány obě ulice (Vrchlického i Nová), pokud ne – rekonstrukce proběhne jen v ulici Nová.
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Pan Vaško se ptal, zda bude čerpána celá částka úvěru, pokud bude přidělená dotace ponížena, například na
polovinu. Starostka uvedla, že bude čerpána celá částka úvěru.
Usnesení č. 23/2/21:
a) ZM souhlasí a schvaluje Smlouvu o úvěru reg. číslo 99027898434 s KB, a.s., se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33, 114 07, IČO: 45317054, ve výši 10 mil. Kč na financování opravy komunikací Nová a
Vrchlického se splatností 10 let
b) ZM souhlasí a schvaluje v případě nedosažení dotace z MMR, realizovat rekonstrukci komunikace
v ulici Nová
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 3) Příkazní smlouva na administraci výběrového řízení na opravu komunikací
Usnesení č. 23/3/21:
ZM souhlasí a schvaluje Příkazní smlouvu č. 2155914027 s firmou Profesionálové, a.s. 500 02 Hradec
Králové, Haškova 17/14/3, IČO 28806123 na administraci zadávacího řízení akce „Nové Dvory –
oprava místních komunikací – ulice Nová a ulice Vrchlického“ za sjednanou cenu 55 tis. Kč bez DPH
(66 550 s DPH).
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB č.parc.489/19 s ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení č. 23/4/21:
ZM souhlasí a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV12-6027374/VB/001Nové Dvory, č. parc. 489/19-knn dem. nn dotčené pozemky městyse p.č. 489/13 a
p.č. 489/1
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 5) Obecně závazná vyhláška Městyse Nové Dvory č. 1/2021, kterou se ruší Obecně závazná
vyhláška Městyse Nové Dvory č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
ZM chce tímto ulehčit podnikatelům v covidové krizi.
Usnesení č. 23/5/21:
ZM souhlasí a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Městyse Nové Dvory č. 1/2021, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška městyse Nové Dvory č. 3/2019,o místním poplatku z pobytu. OZV nabývá
účinnosti 1.2.2021.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 6) Rozpočtové opatření č. 1/2021
Zastupitelé byli s dokumentem předem seznámeni.
Usnesení č. 23/6/21:
ZM souhlasí a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 v oblasti příjmů navýšení o 889 665 Kč,
v oblasti výdajů ponížení o 1 159 665 Kč, v oblasti financování navýšení o 270 000 Kč
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 7) Dopravní značení na křižovatce ulice Šíchova a silnice I/2
Byly zpracovány dvě varianty:
1. Zákaz parkování na parkovacím pruhu podél silnice I/2 za cenu 10 911 Kč bez DPH
2. Umístění parabol. zrcadla na výjezdu z Šíchovy ulice za cenu 16 333 Kč bez DPH
Usnesení č. 23/7/21:
ZM souhlasí a schvaluje umístění parabolického zrcadla na výjezdu z MK ulice Šíchova na silnici I/2
pro zlepšení rozhledových poměrů při výjezdu z této komunikace za nabídkovou cenu od firmy ASIG
s.r.o. ve výši 16 333 Kč bez DPH
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 8) Různé
A) Cena stočného na rok 2021 činí 50,02 Kč vč. DPH/m3 , navýšení oproti loňskému roku je o 1,28 Kč (o
2,62 Kč %)
ZM bere cenu stočného na vědomí.
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B) Zpráva finančního výboru
Zprávu přednesla předsedkyně FV Kateřina Pavlovská.
ZM bere zprávu FV na vědomí.
ad 9) Informace
Starostka podala následující informace
- ZM nebude dále řešit dopravní značení na spojovacích ulicích
- Likvidace odpadů – cena odpadu se zvýšila z 500 Kč na 800 Kč za tunu. Městys požádal o slevu – cena
byla ponížena na 500 Kč za tunu při produkci 200 kg odpadu na obyvatele. Vyšší tonáž potom 800 Kč za
tunu.
- Školní klub – rekonstrukce byla zahájena začátkem ledna. Městys získal dotaci z MMR.
- Ve škole probíhají různé opravy – údržba budovy, nový kabinet fyziky, vymalování průjezdu, nové
skříně v kreslírně a další – zajišťuje vedení školy.
- Tříkrálová sbírka – proběhla z důvodu covidu netradičně v obchodech U Pozdníků a U Kedrštů byly
umístěny kasičky. Vybraná částka činila 3 455 Kč
- Vedení městyse předá občanům 60 a více let respirátory FFP2
- U zdravotního střediska bude umístěn box Zásilkovny.
ad 10) Diskuze
Pan Vaško upozornil na nebezpečnou prolézačku pro děti, která je umístěna na fotbalovém hřišti.
Starostka upozorní fotbalisty, aby sjednali nápravu – prvek není v majetku městyse.
Dále se pan Vaško dotazoval na Kovářský rybník – zda byly podniknuty nějaké kroky z jednání s majitelem,
z důvodu nemoci majitele zatím k jednání nedošlo. Bude samozřejmě řešeno.
Pan L. Suk se ptal, kde všude byla provedena deratizace – starostka má k dispozici plán s vyznačením
provedení deratizace.
Bytová jednotka řeší problém s přípojkami odpadních vod majitelů okolních nemovitostí, kteří jsou
připojeni na přípojku bytové jednotky.
Starostka uvedla, že se jedná o soukromou záležitost, kterou městys nemá právo řešit. Nicméně přislíbila
panu Sukovi pomoci.
Kateřina Pavlovská se zabývala možnostmi jak se vypořádat s odstavenými vozidly (mnohdy bez čísel).
Doporučuje zveřejnit na webových stránkách městyse výzvu k občanům, aby tato vozidla odstranili.

Starostka ukončila zasedání v 18:47 hodin.
Zapsala: Eva Procházková
Ověřovatelé:
Z důvodu nemoci paní Dastychové starostka jmenuje náhradníka ověřovatele pana Milotu Skolila.
Kateřina Pavlovská

………………….……….……………………………

Milota Skolil

…...………………………….………….………….…

Vanda Vöröšová, starostka

……………………….…………………………....…
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