Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 26.10.2021
Přítomni: Vanda Vöröšová, Milota Skolil, Monika Dastychová, Jan Dušek, Kateřina Pavlovská
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
z 5 členů zastupitelstva. ZM je usnášení schopné.
Navržený program:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Prodej hasičského automobilu AVIA
3. Prodej pozemku p.č. 592
4. Schválení Strategického rozvojového plánu městyse Nové Dvory
5. Žádost o dotaci z MMR na rekonstrukci ulice Vrchlického
6. Žádost o dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ ministerstva kultury ČR
7. Rozpočtové opatření č. 6/2021
8. Navýšení limitu pokladny
9. Různé
10. Informace
11. Diskuze
Usnesení:
ZM schvaluje navržený program
Hlasování: schváleno 5 hlasy
Starostka jmenovala zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelka: Eva Procházková
Ověřovatelé: Jan Dušek, Milota Skolil
Starostka konstatovala, že zápis z minulého zasedání byl ověřen. Žádné připomínky k němu nebyly
vzneseny.
ad 1) Kontrola plnění usnesení
bod 27/2/21 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě ke SoD s firmou Chládek+Tintěra Pardubice podepsána- splněno
bod 27/3/21 – Příkazní smlouva na výkon TDI – podepsána - splněno
bod 27/4/21 – Příkazní smlouva na zajišťování služeb koordinátora BOZP podepsána – splněno
bod 27/5/21 – Smlouva o zřízení VB s GasNet s.r.o. podepsána – splněno
bod 27/6/21 – Smlouva s organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje – trvá
bod 27/7/21 – Smlouva o zřízení služebnosti památkové péče - trvá
Usnesení č. 28/1/21:
ZM souhlasí s provedenou kontrolou usnesení.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 2) Prodej hasičského automobilu AVIA
Byly doručeny dvě nabídky. Dopravní automobil bude prodán nejvyšší nabídce.
Nabídka č. 1 – 22 000 Kč
Nabídka č. 2 – 25 000 Kč
Usnesení č. 28/2/21
ZM souhlasí a schvaluje prodat hasičský dopravní automobil AVIA panu Miroslavu Kalendovi,
bytem Černíny 19 za nabídkovou cenu 25 000 Kč.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 3) Prodej pozemku p.č. 592
Byly doručeny dvě nabídky, z nichž pouze jedna splňovala administrativní náležitosti. Pan David Skolil
reagoval na záměr s nabídkovou cenou 400 Kč/m2.
P. Rajdl – v katastru zapsán zastavěný pozemek. Starostka reagovala a stav objasnila.
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Usnesení č. 28/3/21:
ZM souhlasí a schvaluje prodej pozemku p.č. 592 o výměře 24 m2 v k.ú. Nové Dvory panu Davidu
Skolilovi, Ke Hřišti 318, 285 31 Nové Dvory za nabídnutou cenu 9 600 Kč.
Hlasování: PRO 4
ZDRŽEL SE 1
PROTI 0
ad 4) Schválení Strategického rozvojového plánu městyse Nové Dvory
Plán je aktualizován na léta 2021 – 2025.
Starostka rámcově o plánu pohovořila.
Usnesení č. 28/4/21:
ZM schvaluje Strategický rozvojový plán městyse Nové Dvory na léta 2021 – 2025.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 5) Žádost o dotaci z MMR na rekonstrukci ul. Vrchlického
Usnesení č. 28/5/21:
ZM souhlasí a schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu 117D82102022 MMR.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 6) Žádost o dotaci z Programu MPR a MPZ MK ČR
Starostka seznámila přítomné s památkami, které byly do žádosti zahrnuty.
P. Rajdl zmínil opravu křídla zámku, ve kterém jsou byty. Starostka uvedla, že k tomu je nutné připravit
dokumentaci a navíc je s touto opravou počítáno ve schváleném Strategickém rozvojovém plánu městyse.
Usnesení č. 28/6/21:
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu MPR a MPZ MK ČR. Do anketního dotazníku
zařazuje tyto akce: báň na věži kostela sv. Martina, oprava schodů, restaurování oltáře v kostele sv.
Martina, oprava pilířového plotu s branou a márnice.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 7) Rozpočtové opatření č. 6/2021
Usnesení č. 28/7/21:
ZM souhlasí a schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021 v oblasti příjmů navýšení o 1 655 000 Kč,
v oblasti výdajů navýšení o 455 000 Kč, v oblasti financování ponížení o 1 200 000 Kč.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 8) Různé
A) Navýšení hodnoty stravenek.
Starostka tímto reagovala na žádost zaměstnanců úřadu.
Usnesení č. 28/8A/21:
ZM souhlasí a schvaluje navýšení hodnoty stravenek na 120 Kč.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 9) Informace
Starostka podala následující informace
- Byl uzamčen průchod pod galerií – situace s pořádkem v okolí galerie a ochozu se výrazně zlepšila
- V ulici Nová pokračují práce dle harmonogramu, začalo se s osazováním obrubníků a podélných pásků
- Nastal problém s veřejným osvětlením (pravděpodobně po silném větru) – starostka situaci řeší
s elektrikáři
ad 10) Diskuze
- P. Marešová hovořila o besedě s MUDr. Veselou, kde byla zmíněna problematika zdravotní péče.
Starostka v souvislosti s tím plánuje schůzku s MUDr. Veselou v dohledné době.
- P. Marešová – dovolená starostky a místostarosty. Starostka situaci objasnila.
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P. Rajdl - stav opravy semaforu na Masarykově náměstí. Starostka ocitovala dopis, který obdržela od
firmy, která provádí opravu (celosvětový nedostatek čipů). Starostka není schopna stav věci ovlivnit.

Starostka ukončila zasedání v 18:28 hodin.
Zapsala: Eva Procházková
Ověřovatelé:
Jan Dušek

Milota Skolil
Vanda Vöröšová, starostka
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