Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 7.5.2020
Přítomni: Vanda Vöröšová, Milota Skolil, Jana Melšová, Luboš Suk, Mgr. Jolana Hrušková, PharmDr. Jana
Sadílková, Mgr. Pavel Vaško, Jan Dušek, Monika Dastychová
Starostka oznámila, že 21.1.2020 obdržela písemnou rezignaci na mandát zastupitele od pana Martina Fialy.
Uvolněný mandát náležel paní Markétě Dobřanské, která 31.1.2020 podala písemnou rezignaci na mandát
zastupitele. Následovalo složení slibu paní Moniky Dastychové, která se stává členkou ZM Nové Dvory.
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 je
přítomno 9 z 9 členů zastupitelstva. ZM je usnášení schopné.
Navržený program:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Smlouva o právu provést stavbu z ŘSD ČR
3. Smlouva na zajištění TDI na opravu kaple sv. Kříže
4. Přijetí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR
5. Žádost o finanční příspěvek na sociální službu raná péče pro občany Nových Dvorů
6. Pronájem části pozemku parc. č. 489/1
7. Prodej pozemku parc. č. 592
8. Žádosti o dotace z rozpočtu městyse
9. Žádost o dotaci na dopravní automobil pro JSDH
10. Rozpočtové opatření č. 2/2020
11. Různé
12. Informace
13. Diskuze
Usnesení:
ZM schvaluje navržený program dnešního jednání.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
Starostka jmenovala zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelka: Eva Procházková
Ověřovatelé: M. Skolil, M. Dastychová
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 46/15D/18 – ZM schvaluje řešit obnovu mostku. Na základě písemného vyjádření zástupce KSÚS a
s odvoláním na platnou legislativu je zbudování mostku nepřípustné. K dotčenému pozemku je zřízen
výjezd i nájezd z Havlíčkovy ulice.
Usnesení: ZM souhlasí se stažením tohoto bodu z kontroly usnesení
Hlasování: PRO – V. Vöröšová, M. Skolil, J. Melšová, J. Dušek, M. Dastychová, L. Suk, P. Vaško, J.
Sadílková
ZDRŽEL SE – J. Hrušková
bod 48/2/18 – ZM schvaluje revitalizaci VO a ukládá předložit minimálně dvě další cenové nabídky – trvá
bod 48/9/18 – Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky p. č. 518/16 a 512 v k. ú. Nové Dvory – trvá
bod 48/10/18 – Smlouva o zřízení VB chůze a jízdy k pozemku p. č. 450 - trvá
bod 2/8/18 – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – trvá
bod 3/9/18 – b) ZM souhlasí s podáním žádosti o krajskou dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova
– trvá
bod 13/2/20 – Dodatek ke smlouvě o zřízení VB s ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva podepsána - splněno
bod 13/3/20 – Dodatek ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti s firmou ARRIVA. Dodatek podepsán –
splněno
bod 13/5/20 – Příkazní smlouva na výkon TDI pro stavební práce – smlouva podepsána – splněno
bod 13/6/20a) – Podání žádosti o dotaci na opravu tělocvičny v ZŠ z MMR ČR – podána – splněno
b) Příkazní smlouva s firmou Jan Husák na zpracování žádosti – smlouva podepsána – splněno
c) SoD s firmou Jan Husák k zabezpečení projektových prací – smlouva podepsána – splněno
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bod 13/7/20 – ZM souhlasí a schvaluje podání žádosti o investiční dotaci na rekonstrukci střechy kabin na
fotbalové hřiště z Programu Středočeského kraje na podporu sportu – žádost podána – splněno
bod 13/8/20 – ZM souhlasí a schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Stř. kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Žádost podána - splněno
bod 13/9/20 – SoD na opravu lustru z kostela sv. Martina – smlouva podepsána - splněno
Usnesení č. 14/1/20:
ZM souhlasí s provedenou kontrolou usnesení.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 2) Smlouva o právu provést stavbu s ŘSD ČR
Usnesení č. 14/2/20:
ZM souhlasí a schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu I/2 Nové Dvory ev.č. 2-016 s ŘSD ČR, Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle, IČ 65993390
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 3) Smlouva na zajištění TDI na opravu Kaple sv. Kříže
Usnesení č.14/3/20:
ZM souhlasí a schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění TDI na opravu Kaple sv. Kříže s paní Dagmar
Fundovou, AS, Příčná 358, 284 01 Kutná Hora, IČ 16530471 za časový honorář 400 Kč za hodinu, včetně
některých režií. Příkazník není plátce DPH. Celková částka smluvní odměny nepřesáhne 50 000 Kč.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 4) Přijetí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR
Usnesení č. 14/4/20:
ZM souhlasí a schvaluje přijetí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 v celkové
výši 400 000 Kč. Finanční prostředky z dotace budou použity na poslední etapu opravy Kaple sv.
Kříže a na opravu ohradní zdi s kapličkami mezi domy č.p. 112 a 113. ZM souhlasí se
spolufinancováním ve výši 50% uznatelných nákladů v případě použití dotace na zednické práce
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 5) Žádost o finanční příspěvek na sociální službu raná péče pro občany Nových Dvorů
Usnesení č. 14/5/20:
ZM souhlasí a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč na sociální službu raná
péče pro občany Nových Dvorů Oblastní charitě Kutná hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, IČ
49543547
Hlasování: PRO – P. Vaško, J. Sadílková, L. Suk, M. Skolil
PROTI – V. Vöröšová, J. Hrušková, J. Dušek, J. Melšová, M. Dastychová
Usnesení nebylo přijato
ad 6) Pronájem části pozemku p.č. 489/1
Na vyvěšený záměr reagovala firma Polymont
Usnesení č. 14/6/20:
ZM souhlasí a schvaluje pronájem části pozemku p.č. 489/1 o výměře 142 m2 v k.ú. Nové Dvory za
cenu 2 840 Kč za 1 rok na dobu určitou od 1.6. 2020 do 31.12.2020
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 7) Prodej pozemku p.č. 592, jehož součástí je budova bez č.p.
Tento bod byl stažen z jednání na návrh starostky městyse
ad 8) Žádosti o dotace z rozpočtu městyse
Byly podány tyto žádosti:
SDH Nové Dvory
Spolek pro Nové Dvory
AVZO Vodácký klub Nové Dvory
SK 1933 ČUS Nové Dvory
TJ SOKOL Nové Dvory

15 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč
20 000 Kč
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Zpívaná z.s. Nové Dvory
10 000 Kč
ZO Senioři ČR z.s. Nové Dvory
12 000 Kč
Usnesení č. 14/8/20:
ZM souhlasí poskytnutí dotace z rozpočtu městyse takto:
SDH Nové Dvory ve výši
12 500 Kč
Spolek pro Nové Dvory ve výši
12 500 Kč
AVZO Vodácký klub Nové Dvory ve výši
12 500 Kč
SK 1933 ČUS Nové Dvory ve výši
12 500 Kč
TJ SOKOL Nové Dvory ve výši
12 500 Kč
Zpívaná z.s. Nové Dvory ve výši
10 000 Kč
MS Mír Nové Dvory ve výši
12 500 Kč
ZO Senioři ČR, z.s. Nové Dvory ve výši
12 500 Kč
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 9) Žádost o dotaci na dopravní automobil JSDH
K tomuto bodu podal podrobnější informaci Jan Dušek. Mimo jiné poznamenal, že žádost je podávána
v závěru podání dotace. Starostka uvedla, že nemohla o dotaci žádat dříve, protože neměla ucelené
informace (např. konečnou cenu auta). Starostka ZM seznámila s jednotlivými body rozhodujícími pro
udělení dotace. K tomuto bodu se vyjádřili i ostatní zastupitelé. Pan Rajdl se zajímal o typ auta a kde bude
garážovat – auto pro 8 osob, bude garážováno na místě AVIE, která bude nabídnuta k prodeji
Usnesení č. 14/9/20:
ZM souhlasí a schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Nové
Dvory z programu MVGŘHZS ČR
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 10) Rozpočtové opatření č. 2/2020
Usnesení č. 14/10/20:
ZM souhlasí a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020. V oblasti příjmů ponížení o 34 260 Kč a
v oblasti výdajů ponížení o 14 260 Kč, v oblasti financování navýšení o 20 000 Kč
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 11) Různé
A) Prodej části pozemku 489/1
Pan M. Horváth přesouvá sídlo své firmy do Nových Dvorů. Projevil zájem o koupi části pozemku,
který hodlá využít jako zázemí své firmy. Pan Horváth byl přítomen veřejnému zasedání. Podrobně
vysvětlil zastupitelům záměr se zmiňovaným pozemkem. Pan Vaško nesouhlasí s prodejem jakýchkoliv
pozemků městyse. Považuje tento pozemek za součást historie obce.
Usnesení č. 14/11A/20:
ZM souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 489/1 podle zákonného postupu – vyvěšení záměru
Hlasování: PRO – V. Vöröšová, M. Skolil, M. Dastychová, J. Dušek, J. Melšová., J. Sadílková
PROTI – P. Vaško, J. Hrušková
ZDRŽEL SE – L. Suk
B) Žádost o výměnu krbových kamen v č.p. 3
Paní Neubauerová žádá o příspěvek na výměnu krbových kamen a ztěžuje se na vlhkost a plíseň.
Vzhledem k této situaci starostka navrhuje nabídnout paní Neubauerové byt v č.p. 239, který bude
v dohledné době k dispozici. K tomuto návrhu se vyjádřili někteří zastupitelé.
Usnesení č. 14/11B/20:
ZM souhlasí s nabídnutím adekvátních náhradních prostor p. Neubauerové v č.p. 239
Hlasování: PRO – V.Vöröšová, M. Skolil, J. Sadílková, P. Vaško, J. Dušek, M. Dastychová,
J. Hrušková, J. Melšová
PROTI – L. Suk
C) Zpráva kontrolního výboru
Tuto zprávu přednesla předsedkyně KV J. Hrušková. Kontrola byla provedena 7.2.2020. ZM bere zprávu
KV na vědomí.
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ad 12) Informace
- Starostka informovala o situaci se znovu otevřením ZŠ a MŠ Nové Dvory
- Byly položeny věnce obětem války na místním hřbitově a k pomníku před úřadem městyse
- Probíhá 3 etapa opravy hrobky – předpokládaný termín, dokončení přelom května a června
- Probíhá stavba silnice „Na Tržišti“
- Proběhla desinfekce čekárny – provedla firma AVE
- Ing. Žíla poskytl finanční příspěvek městysi Nové Dvory na nákup desinfekce
ad 13) Diskuze
- Pan Vaško – dotaz na přidělení dezinfekce občanům
- Většina zastupitelů se domnívá, že dezinfekční prostředky měly být poskytnuty všem domácnostem,
nejen občanům nad 65 let. Paní starostka celý postup podrobně vysvětlila. Doložila i emailovou
komunikaci s panem Vaškem. Pan Vaško se dále dotazoval, kdo vykonává předsedu finančního výboru a
další funkce bývalého zastupitele Martina Fialy – bude řešeno na příštím zasedání
- Paní Pavlíková – komu patří zábradlí u Kovářského rybníka – je majetkem městyse – renovace bude
řešena
- Pan Rajdl ocenil zájem zastupitele P. Vaška o seniory v Nových Dvorech – nabídl svou pomoc
- Hospodářka městyse R. Roubíčková informovala přítomné o stávající finanční situaci – příjmová část
rozpočtu není plněna podle předpokladu z důvodu vyhlášeného nouzového stavu. Informovala také o
výši MF ČR k podpoře ekonomiky.
- Jaroslav Dušek, st. – upozornil na špatnou viditelnost při výjezdu ze Šíchovy ulice na hlavní silnici
(Masarykovo nám.), dále upozornil na psí exkrementy ve spojovací uličce mezi Šíchovou ulicí a ulicí
Vrchlického. Zmínil také, že Kovářský rybník byl kdysi zdrojem vody pro místní SDH, bylo by dobré
jednat o tomto s majitelem.
- Pan Dušek také nabídl možnost využití velmi kvalitní ozvučovací techniku, kterou SDH disponuje
Starostka ukončila zasedání ve 20:14 hodin.
Zapsala: Eva Procházková
Ověřovatelé:
Milota Skolil
Monika Dastychová
Vanda Vöröšová, starostka

………..…………………………………………
..…………………………………….……………
…………………………………………….……
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