Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 17.8.2020
Přítomni: Vanda Vöröšová, Milota Skolil, Mgr. Jolana Hrušková, Jan Dušek, Kateřina Pavlovská
Omluvena: Monika Dastychová
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 5 ze 6 členů zastupitelstva. ZM je usnášení schopné.
Navržený program:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Smlouva o zřízení služebnosti s MERO ČR a.s. a ŘSD ČR
3. Smlouva o smlouvě budoucí na VB s Českými Radiokomunikace a.s.
4. Vrácení investičního příspěvku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nové Dvory
5. Smlouva o dílo na výrobu a instalaci vzduchotechniky do školní jídelny
6. Smlouva o dílo na rekonstrukci povrchu tělocvičny v ZŠ
7. Smlouva o dílo na výměnu oken v MŠ
8. Předkupní právo na stavební pozemek p.č. 1641/76 a p.č. 1639/8
9. Řád pohřebiště v Nových Dvorech
10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11. Rozpočtové opatření č. 4/2020
12. Různé
13. Informace
14. Diskuze
Usnesení:
ZM schvaluje navržený program dnešního jednání
Hlasování: schváleno 5 hlasy
Starostka jmenovala zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelka: Eva Procházková.
Ověřovatelé: Jan Dušek, Mgr. Jolana Hrušková.
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 48/9/18 – Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky p. č. 518/16 a 512 v k. ú. Nové Dvory v k.ú. Nové
Dvory – podepsány - splněno
bod 48/10/18 – Smlouva o zřízení VB chůze a jízdy k pozemku p. č. 450 – podepsáno - splněno
bod 2/8/18 – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – podepsáno - splněno
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
14/9/20 – Podání žádosti o dotaci na pořízení DA pro JSDH – žádost podána – dotace dosud nebyla
přidělena – trvá
Bod 16/2/20 – Smlouva o dílo na akci „Oprava střechy na budově č.p. 239 – smlouva podepsána – splněno
Bod 16/3/20 – SoD na akci „Oprava oplocení s kapličkou II. etapa náměstí Nové Dvory – smlouva
podepsána – splněno
Bod 16/3A/20 – Dodatek č. 1 SoD „Oprava komunikace Na Tržišti“ – dodatek podepsán – splněno
Bod 16/4/20 – Prodej části pozemku p.č. 489/1 – trvá
Usnesení č. 17/1/20:
ZM souhlasí s provedenou kontrolou usnesení.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 2) Smlouva o zřízení služebnosti s MERO a.s. a ŘSD ČR
Usnesení č. 17/2/20:
ZM souhlasí a schvaluje Smlouvou o zřízení služebnosti č. 2633/31/20/31210/KRÁ s MERO a.s.,
Veltrubská 748, 278 01 Kralupy n/Vltavou, IČO 60193468 a ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00
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Praha 4, IČO 65993390. Za zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví Městyse Nové Dvory p.č. 1976
bude poskytnuta jednorázová úplata 10 000 Kč.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 3) Smlouva o smlouvě budoucí na VB s Českými Radiokomunikacemi a.s.
Usnesení č.17/3/20:
ZM souhlasí a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s firmou České
Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, Břevnov, IČO 24738875. Za služebnost
k pozemkům ve vlastnictví Městyse Nové Dvory p.č. 1879/1, 1865/1, 1897, 1898, 1882, 1880 bude
poskytnuta jednorázová úplata 21 500 Kč.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 4) Vrácení investičního příspěvku PO ZŠ a MŠ Nové Dvory
Usnesení č. 17/4/20:
ZM souhlasí a schvaluje vrácení investičního příspěvku od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nové
Dvory ve výši 350 000 Kč. Částka bude poukázána na bankovní účet městyse.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 5) Smlouva o dílo na výrobu a instalaci vzduchotechniky do ŠJ
Osloveny byly 3 firmy, které předložily tyto cenové nabídky:
Klima Volánek s.r.o. Praha
55 479 Kč
Interklima spol. s r.o. Pardubice
59 895 Kč
49 973 Kč
Vzduchotechnika Šťastný s.r.o. Pardubice
Usnesení č. 17/5/20:
ZM souhlasí a schvaluje nejnižší podanou cenovou nabídku na výrobu a instalaci vzduchotechniky do
ŠJ ve výši 49 973 Kč od firmy Vzduchotechnika Šťastný s.r.o., Bokova 275, 530 03 Pardubice, IČO
275 526 59
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 6) Smlouva o dílo na rekonstrukci povrchu tělocvičny v ZŠ
veřejná zakázka malého rozsahu probíhala s uveřejněním na profilu zadavatele. Posouzení nabídek proběhlo
11.8.2020. doručeny byly tyto nabídky:
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.
1 240 011,34 vč. DPH
Status stavební a.s.
1 079 577 vč. DPH
Podmínkou byl termín dokončení do 15.10.2020.
Usnesení č. 17/6/20:
a) ZM souhlasí a schvaluje nejnižší cenovou nabídku od firmy STATUS stavební a.s. ve výši
1 079 577 Kč vč. DPH.
b) ZM souhlasí a schvaluje SoD s firmou STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec,
IČO 46679120 na akci „Rekonstrukce školní tělocvičny v Nových Dvorech“. Cena díla vč. DPH
činí 1 079 577 Kč.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 7) Smlouva o dílo na výměnu oken v MŠ
Osloveny byly tři firmy, z toho dvě zaslaly cenovou nabídku. Původně byla poptávána výměna pouze SZ
část MŠ, kdy cenové nabídky činily:
Svět oken
86 538 Kč
Ševčík okna
93 087 Kč
Zastupitelé vyslovili souhlas s výměnou oken v celé budově.
Usnesení č. 17/7/20:
a) ZM souhlasí a schvaluje SoD č. S2016670 s firmou Svět oken s.r.o., Jasenická 1254, 755 01 Vsetín,
IČO 25831925. Cena díla činí 231 405 Kč vč. DPH
b) ZM souhlasí a schvaluje cenovou nabídku na zednické práce od firmy Pavel Starý, Na Kopě
281 02 Cerhenice ve výši 17 268 Kč (není plátcem DPH)
Hlasování: schváleno 5 hlasy
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ad 8) Předkupní právo na stavební pozemek p.č. 1641/76 a 1639/8
Usnesení č. 17/8/20:
ZM souhlasí a využitím předkupního práva na koupi pozemku p.č. 1641/76 a p.č. 1639/8
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 9) Řád pohřebiště v Nových Dvorech
Usnesení č. 17/9/20:
ZM schvaluje předložený Řád pohřebiště v Nových Dvorech s platností od 1.9.2020
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 10) Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
Usnesení č. 17/10/20:
ZM souhlasí a schvaluje OZV č. 1/2020 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 11) Rozpočtové opatření č. 4/2020
Usnesení č. 17/11/20:
ZM souhlasí a schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020 v oblasti příjmů navýšení o 2 823 383 Kč,
v oblasti výdajů navýšení o 2 853 383 Kč, v oblasti financování navýšení o 30 000 Kč
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 13) Informace
- Na stránkách ČSK starostka uveřejnila inzerát na obsazení zubní ordinace.
- Znečišťování fotbalového hřiště – bylo osobně projednáno a byl předán dopis.
- Informace k problému paní Vlasákové s neudržovaným sousedním pozemkem – s vlastníkem bylo
osobně jednáno a byl mu předán dopis. Jedná se o občanskoprávní spor, který musí řešit majitel
pozemku. V tomto případě paní Vlasáková. Majitel předmětného pozemku přislíbil nápravu, což se
stalo.
- Svépomocí byla provedena oprava výtluků na spojovací ulici k Višinkám.
- Oprava bytu v č.p. 239 – starostka čeká na cenové nabídky na opravu stoupaček. Nutno vyměnit od
shora až do sklepa.
- Na podzim proběhne výsadba stromů dle Závazného stanoviska památkářů u volejbalového hřiště a lípy
u hasičárny – bude realizováno z dotace.
- Objednány jsou koše na psí výkaly – na vytipovaná místa.
- Starostka jedná s ŘSD o možnosti umístění zrcadel u výjezdu z Šíchovy ulice.
ad 14) Diskuze
- Jaroslav Dušek, st. – přednesl žádost o vyspravení díry na silnici v ul. Vrchlického (u Šemberů). Dále
upozornil na zarostlé chodníky v této ulici. Starostka uvedla, že chodníky jsou průběžně udržovány
v rámci údržby veřejných ploch. Bude sjednáno vyčištění.
- Jolana Hrušková – upozornila na výtluky v Nové ulici.
- Jaroslav Dušek, st. – vznesl dotaz na Portál – jaký bude další postup. Starostka uvedla, že byla
odstraněna socha. Je nutná celková rekonstrukce (ošetření soch, rekonstrukce plotu, vykácení stromů,
které plot a sochy ohrožují).
- Pavel Vaško – dotazoval se na to, zda bude kontejner na použitý textil vrácen na původní místo a zda
bude městys řešit velké množství potkanů v obci. Kontejner bude vrácen na původní místo a bude
opětovně provedena deratizace (byla naposledy provedena na jaře).
Starostka ukončila zasedání v 18:52 hodin.
Zapsala: Eva Procházková
Ověřovatelé:
Jolana Hrušková

………………….……………………………………

Jan Dušek

…...…………………………………….………….…

Vanda Vöröšová, starostka

…………………….…………………………....…
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