Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 2. 9. 2020
Přítomni: Vanda Vöröšová, Milota Skolil, Mgr. Jolana Hrušková, Jan Dušek, Kateřina Pavlovská, 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 6 ze 6 členů zastupitelstva. ZM je usnášení schopné.
Navržený program:
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STATUS
2. Cenové nabídky na opravu stoupaček v č.p. 239
3. Informace
4. Diskuze
Starostka navrhuje rozšířit program jednání o bod č. Různé.
Usnesení:
ZM schvaluje rozšířit program jednání o bod č. 5 Různé.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
Usnesení:
ZM schvaluje program dnešního jednání včetně bodu č. 5 Různé.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
Starostka jmenovala zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelka: Eva Procházková.
Ověřovatelé: Monika Dastychová, Milota Skolil
Starostka konstatovala, že zápis z minulého zasedání byl ověřen. Žádné připomínky k němu nebyly
vzneseny.
ad 1) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou STATUS
Dodatek se uzavírá dle podmínek poskytovatele dotace a musí se týkat prací prováděných v r. 2020, i když
je uzavřena SoD na akci jako celek. Oproti původní ceně díla dojde k úspoře cca přes 600 000 Kč.
Usnesení č. 18/1/20:
ZM souhlasí a schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dílo s firmou STATUS stavební a.s., nádražní 998, 396
01 Humpolec, IČO: 46679120, který stanoví cenu za etapu 2020 ve výši 421 476 Kč vč. DPH.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 2) Cenová nabídka na opravu stoupaček v č.p. 239
Stoupačky je nutné opravit včetně odvětrávání na střeše až po sklep. V obou bytech bude provedena výměna
sanity. Osloveny byly tyto firmy, které poslaly cenové nabídky:
EKOTOP Kutná Hora
223 460 Kč
K+T stavební s.r.o.
215 320 Kč
Rajchman a syn s.r.o. instalatér Kutná Hora
209 440 Kč
Usnesení č. 18/2/20:
ZM souhlasí a schvaluje nejnižší cenovou nabídku na instalatérské práce v č.p. 239 v Nových Dvorech
ve výši 209 440 Kč a souhlasí s uzavřením SoD s firmou Rajchman a syn s.r.o., Opletalova 130, 284 01
Kutná Hora, IČO: 28506871
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 3) Informace
- Ve hře je opět prodej pískové cesty na Kačinu. Proběhne jednání se zástupcem MZe ČR.
- Umístění zrcadla u Šíchovy ulice bude hradit městys. ŘSD se pouze vyjadřuje.
- Deratizace (požadavek na minulém veřejném zasedání) je objednána.
- V kostele sv. Martina probíhá výstava prací paní Slávky Tyrkasové (otevřena od 10 do 12 hodin a od 14
do 18 hodin).
- V kostele sv. Martina jsou ošetřené lavice – provedl Ing. Bilý bez nároku na honorář. V kostele je znovu
zavěšen zrestaurovaný lustr.
- V sobotu proběhne akce putování se sv. Jakubem pořádaná spolkem HUS z Hlízova. V rámci akce bude
zpřístupněna Chotkova hrobka, nádvoří základní školy, vodárenská věž, vernisáž v kostele sv. Martina a
síň historie.
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ad 4) Diskuze
- Jolana Hrušková upozornila na výtluk na silnici v ulici Nová – starostka bere na vědomí, bude opraveno.
Dále upozornila na nepatřičné umístění dopravní značky (jednosměrná ulice) při vjezdu k fotbalovému
hřišti. Značka bude posunuta blíže (k domu Ing. Žíly).
- Pan Pavel Vaško doporučil zvážit dopravní značení ve spojovacích ulicích
- Paní Hana Pošíková doporučila častější využívání místního rozhlasu – hlásit vícekrát po sobě. Rozhlas
není v některých částech obce dobře slyšet.
- Místostarosta na toto upozornění reagoval tím, že už byl poptáván nový rozhlas. Zatím je nad možností
obce – i s dotací by byla spoluúčast obce více jak 1 milion Kč.
- Monika Dastychová si stěžuje na vjíždění aut k areálu MŠ a ŠJ. Je tím ohrožována bezpečnost dětí, které
tudy chodí do jídelny a zpět. Tento problém byl řešen již několikrát. Rodiče dětí z MŠ budou vyzváni
k respektování dopravní značky zákazu vjezdu na třídní schůzce.
ad 5) Různé
A) Schválení přijetí dotace
Usnesení č. 18/5A/20:
ZM schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve
výši 142 500 Kč
Hlasování: schváleno všemi hlasy
B) Žádost Spolku pro Nové Dvory o finanční příspěvek na konání akce „Dýňobraní“, akci představil
jeden ze členů Spolku pro Nové Dvory pan Pavel Vaško. O finanční podporu žádají členové
z důvodu větší fin. náročnosti (nákup dýní pro tvoření účastníků) počítáno s počtem cca 60 -70
dýní (70 Kč za kus). Pro zúčastněné bude připraven i další program. Akce proběhne 23. října.
Starostka uvedla, že finanční částka by měla být poskytnuta z prostředků kulturní akce.
Usnesení č. 18/5B/20:
ZM souhlasí a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Spolku pro Nové Dvory na akci
„Dýňobraní“ do maximální výše 5 000 Kč.
Hlasování: schváleno všemi hlasy

Starostka ukončila zasedání v 18:40 hodin.
Zapsala: Eva Procházková
Ověřovatelé:
Monika Dastychová

………………….……………………………………

Milota Skolil

…...…………………………………….………….…

Vanda Vöröšová, starostka

…………………….…………………………....…
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