Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 14.6.2021

Přítomni: Vanda Vöröšová, Milota Skolil, Monika Dastychová, Jan Dušek, Kateřina Pavlovská se dostaví
později (zpoždění vlaku)
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 4
z 5 členů zastupitelstva. ZM je usnášení schopné.
Navržený program:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Dodatek č. 16 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu s firmou AVE CZ
Čáslav
3. Výsledek výběrového řízení na dopravní automobil pro JSDH
4. Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci místních komunikací Nová a Vrchlického
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby IP-12-6019829/2
6. Pronájem části pozemku p.č. 511 v k.ú. Nové Dvory
7. Pronájem pozemku p.č. 1947 v k.ú. Nové Dvory
8. Prodej části pozemku p.č. 489/1 v k.ú. Nové Dvory
9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt v č.p. 1
10. Žádost o dotaci z rozpočtu městyse
11. Rozpočtové opatření č. 4/2021
12. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu městyse spolkům a neziskovým organizacím
13. Závěrečný účet Městyse Nové Dvory za rok 2020
14. Účetní závěrka Městyse Nové Dvory za rok 2020
15. Účetní závěrka příspěvkové organizace Městyse Nové Dvory za rok 2020
16. Schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2020
17. Různé
18. Informace
19. Diskuze
Usnesení:
ZM schvaluje navržený program
Hlasování: schváleno 4 hlasy
Starostka jmenovala zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelka: Eva Procházková
Ověřovatelé: Milota Skolil, Jan Dušek
Starostka konstatovala, že zápis z minulého zasedání byl ověřen. Žádné připomínky k němu nebyly
vzneseny.
ad 1) Kontrola plnění usnesení
bod 25/2/21 – smlouva o smlouvě budoucí a o zřízení VB týkající se pozemku městyse p. č. 1917 s ČEZ
Distribuce, a.s. smlouva podepsána – splněno
bod 25/3/21 – dodatek č. 18 ke smlouvě s AVE Čáslav – separovaný odpad. Dodatek podepsán – splněno
bod 25/4/21 – výběr zhotovitele na opravu ohradní zdi – hřbitov. Smlouva podepsána - splněno
Usnesení č. 26/1/21:
ZM souhlasí s provedenou kontrolou usnesení.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
ad 2) Dodatek č. 16 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu s firmou
AVE Čáslav
Usnesení č. 26/2/21:
ZM souhlasí a schvaluje Dodatek č. 16 ke smlouvě č. S/100183/05324104/001/2006 na zajištění odvozu
a uložení TKO s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a Praha, provozovna
Hejdof 1666, 28601 Čáslav, IČO: 49356089.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
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ad 3) Výsledek výběrového řízení na dopravní automobil pro JSDH
Osloveni byli 3 dodavatelé. Nabídku podali dva:
HAGEMANN a.s., Ostrava za nabídkovou cenu 1 207 592 Kč
AUTO POŠÍK a.s. Uhlířské Janovice za nabídkovou cenu 1 201 935 Kč
Usnesení č. 26/3/21:
ZM souhlasí a schvaluje na základě nejnižší cenové nabídky dodavatele dopravního automobilu pro
JSDH firmu AUTO POŠÍK a.s., Kolínská 836, 285 04 Uhlířské Janovice, IČO: 26212650 za cenu
1 201 935 Kč včetně DPH.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
ad 4) Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci místních komunikací Nová a Vrchlického
Do otevřeného výběrového řízení podaly nabídky 2 firmy:
SWIETELSKY stavební s.r.o. s nabídkovou cenou 17 667 277 Kč bez DPH
CHLÁDEK A TINTĚRA, Pardubice a.s. s nabídkovou cenou 17 500 000 Kč bez DPH
Usnesení č. 26/4/21:
ZM souhlasí a schvaluje na základě nejnižší cenové nabídky dodavatele na akci „Nové Dvory – oprava
MK – ulice Nová a ul. Vrchlického“ firmu Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., K Vápence 2677, 530 02
Pardubice, a.s., IČO: 25253361 za nabídkovou cenu 17 500 000 Kč bez DPH (21 175 000 Kč včetně
DPH)
Hlasování: schváleno 4 hlasy
ad 5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohoda o umístění stavby IP-12-6019829/2
Jedná se o přívod elektřiny k roubence.
Usnesení č. 26/5/21:
ZM souhlasí a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby s ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín IV. - Podmokly, Teplická 874/8, 40502, IČO: 24729035.
Dotčeným pozemkem městyse je p. č. 1696 v k. ú. Nové Dvory.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
ad 6) Pronájem části pozemku p.č. 511 v k.ú. Nové Dvory
Na záměr reagoval pan Brož.
Usnesení č. 26/6/21:
ZM souhlasí a schvaluje pronajmout část pozemku p. č. 511 o výměře 12 m2 před č.p. 13 panu
Jaromírovi Brožovi, bytem Nové Dvory, Masarykovo nám. 13 za celkovou cenu 240 Kč za rok.
Pronájem se uzavírá na dobu neurčitou.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
ad 7) Pronájem pozemku p.č. 1947 v k.ú. Nové Dvory
Na záměr reagoval Ing. Klička. Pozemek hodlá vyčistit od náletů a využívat jej na zemědělskou prvovýrobu.
Usnesení č. 26/7/21:
ZM souhlasí a schvaluje pronajmout pozemek p. č. 1947 v k.ú. Nové Dvory panu Ing. Janu Kličkovi,
Hlízov 91, 285 32, IČO: 66758751 za účelem zemědělské prvovýroby za nájemné 3 496 Kč za rok.
Pronájem se uzavírá na dobu neurčitou.
Hlasování: schváleno 4 hlasy
Do jednání se v 18:12 hod. dostavila paní Kateřina Pavlovská.
ad 8) Prodej části pozemku p.č. 489/1 v k.ú. Nové Dvory
Na záměr reagoval pan Balán.
Pan Vaško se k prodeji vyjádřil záporně – jedná se o památku, stejného názoru byl i pan Rajdl a pan Němec.
Starostka uvedla skutečnost, že všechny stodoly ve dvoře jsou již drahně let v soukromém vlastnictví a
nevidí v prodeji problém. Navíc plocha je vedena jako „lehká výroba“.
Usnesení č. 26/8/21:
ZM souhlasí a schvaluje prodej části pozemku p.č. 489/1 v k.ú. Nové Dvory o výměře 419 m2 za
celkovou cenu 167 600 Kč panu Petru Balánovi, Zámecká 131, 284 03 Kutná Hora.
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Hlasování: PRO – V. Vöröšová, M. Skolil, J. Dušek
ZDRŽEL SE – M. Dastychová, K. Pavlovská
ad 9) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 1
Usnesení č. 26/9/21:
ZM souhlasí a schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 1 Mgr. Janu Ingrovi na dobu
určitou do 31. 7. 2022.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 10) Žádost o dotaci z rozpočtu městyse
Žádost podali:
SK ČUS Nové Dvory
50 000 Kč
Spolek pro Nové Dvory
50 000 Kč
SDH Nové Dvory
30 000 Kč
Starostka seznámila přítomné s odůvodněním požadavků jednotlivým spolkům (účel využití dotace).
Usnesení č. 26/10/21:
ZM souhlasí a schvaluje dotaci z rozpočtu městyse
SK 1933 ČUS Nové Dvory z. s. ve výši 35 000 Kč
Spolku pro Nové Dvory z. s. ve výši 35 000 Kč
SDH Nové Dvory ve výši 30 000 Kč
Hlasování|: schváleno 5 hlasy
ad 11) Rozpočtové opatření č. 4/2021
Zastupitelé byli s dokumentem předem seznámeni.
Usnesení č. 26/11/21:
ZM souhlasí a schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021 v oblasti příjmů navýšení o 20 000 Kč,
v oblasti výdajů navýšení o 260 000 Kč a v oblasti financování o 240 000 Kč.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 12) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu městyse a neziskovým organizacím
Materiál byl projednán se zastupiteli.
Usnesení č. 26/12/21:
ZM souhlasí a schvaluje předložená Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Městyse Nové Dvory
spolkům a neziskovým organizacím.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 13) Závěrečný účet Městyse Nové Dvory za rok 2020
Usnesení č. 26/13/21:
ZM projednalo závěrečný účet městyse za rok 2020 a uzavírá jej s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 14) Účetní závěrka Městyse Nové Dvory za rok 2020
Usnesení č. 26/14/21:
ZM schvaluje účetní závěrku Městyse Nové Dvory k 31. 12. 2020 (příloha č. 1).
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 15) Účetní závěrka PO za rok 2020
usnesení č. 26/15/21:
ZM schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Nové Dvory, okres Kutná Hora za rok 2020.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 16) Schválení hospodářského výsledku PO za rok 2020
Usnesení č. 26/16/21:
ZM schvaluje hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Nové Dvory, okres Kutná Hora za rok 2020 ve výši
27 757,21 Kč a souhlasí s jeho převodem do rezervního fondu.
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Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 17) Různé
A) ZM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregionu Kutnohorsko a DSO Církvice a Nové Dvory
„Klejnarka“
B) Odstranění zeminy ze dvora
Panu místostarostovi se podařilo dojednat vyklizení dvora u školy. Zemina z Havlíčkovy ulice zde uložená
je časovanou bombou. Pod ní se nachází vodovod. Zemina bude odstraněna pouze za cenu dopravy.
Usnesení č. 26/17B/21:
ZM souhlasí s odstraněním zeminy ze dvora za cenu dopravy 260 000 Kč.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
ad 18) Informace
Paní starostka uvedla následující informace:
- Dotaci na opravu MK (10 mil. Kč) městys nezískal.
- V červnu proběhne sanace kanalizačních šachet v Havlíčkově ulici. Bude hrazena z prostředků DSO
Klejnarka.
- Byla dokončena oprava hřbitovní zdi.
- Byla dokončena výsadba zeleně - thůje – hřbitov, globózní javory a živý plot – antukové hřiště, lípa u
hasičárny. Starostka poděkovala hasičům za závlahu vysazené zeleně.
- Proběhla akce ke Dni dětí. Starostka poděkovala zúčastněným spolkům za spolupráci. Účast dětí byla
velká (98 dětí). Poděkování patřilo také sponzorům akce.
- Box ZÁSILKOVNY byl instalován, 14. 6. By měl být zprovozněn.
- Pracovníci městyse instalovali herní prvek pro děti u fotbalového hřiště.
- K bytovkám bude umístěn odpadkový koš.
- Od 10.6. do 20.6.2021 je v kostele sv. Martina výstava tvorby Vladimíra Císaře.
- Proběhl audit hospodaření – bez závad. Paní starostka poděkovala hospodářce paní Roubíčkové i
matrikářce paní Dítětové.
- Územní plán – vyjádření dotčených orgánů (kraj, živ. prostředí, památkáři) – záporná stanoviska.
Probíhají další jednání. Paní Klimentová z Měú Kutná Hora je nám velmi nápomocna.
ad 19) Diskuze
Pan Němec chtěl vědět, jak zastupitelé došli k částce 35 000 Kč – dotace spolkům. Starostka uvedla, že
cílem bylo uspokojit všechny spolky. K tématu financování spolků na základě žádostí o dotaci se podrobněji
vyjádřila hospodářka městyse paní Roubíčková.
Pan Rajdl se dotazoval na řešení znehodnocených stromů od koní (u Hlízova).
Tento problém je řešen v součinnosti se ŽP a odborníkem na realizaci zahrad. Majitel za poškozené stromy
vysadí nové.
Věcné břemeno – sv. Václav – bude dořešeno.
Starostka ukončila zasedání v 18:55 hodin.
Zapsala: Eva Procházková
Ověřovatelé:
Milota Skolil
Jan Dušek
Vanda Vöröšová, starostka
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