Zápis z 37. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 19. 6. 2017
Přítomni: Vanda Vöröšová, Jitka Přibylová, Eva Procházková, Jiří Rajdl, Jan Sehnal, Jan Dušek, Kateřina
Pavlíková, Martin Fiala
Omluvena: Jolana Hrušková
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 8 z 9 členů zastupitelstva. ZM je usnášení schopné.
Navržený program:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Žádost ředitele ZŠ a MŠ Nové Dvory o navýšení rozpočtu
3. Smlouva o provádění a zajišťování služeb koordinátora BOZP
4. Smlouva o dílo s firmou PANGRAFIK s.r.o. Čáslav
5. Zvýšení nájemného nebytových prostor
6. Žádost o prodloužení nájmu v č. p. 1
7. Závěrečný účet městyse za rok 2016
8. Účetní závěrka městyse 2016
9. Účetní závěrka příspěvkové organizace 2016
10. Závěrečný účet Mikroregionu Kutnohorsko za rok 2016
11. Schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2016
12. Rozpočtové opatření č. 3
13. Koupě Kovářského rybníka
14. Oprava spojovací chodby MŠ
15. Různé
16. Informace
17. Diskuze
Starostka podala návrh na rozšíření programu o bod 14A) Dodatek č. 1/2017 ke smlouvě o střežení objektů
Usnesení:
a) ZM souhlasí s rozšířením programu o bod 14A) Dodatek č. 1/2017 ke smlouvě o střežení objektů
b) ZM souhlasí s navrženým programem dnešního jednání včetně bodu 14A
Hlasování: schváleno 8 hlasy
Starostka jmenovala zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelka: Eva Procházková
Ověřovatelé: Jitka Přibylová, Martin Fiala
Starostka konstatovala, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, žádné připomínky k němu nebyly
vzneseny.
ad 1) Kontrola plnění usnesení
bod 25/13/16 - Pořízení nového územního plánu - trvá
bod 35/3b/17 – Zvýšení a rozšíření náspu v Bažantnici, požádat PČR, opakovaně vyzvat k respektování
dopravního značení a umístit návěstí „směr hřiště“ na vybraná místa. Zodpovídá: V. Vöröšová, J. Přibylová.
Termín 5. 6. 2017. Starostka požádala o prodloužení termínu do 15. 7. 2017. Zastupitelé souhlasí
s prodloužením termínu do 15. 7. 2017. Hlasování: schváleno 8 hlasy - trvá
bod 35/9/17 - ZM pověřuje p. Jitku Přibylovou výběrem vhodného zhotovitele opravy pomníku obětem
války a zajištěním celé akce včetně vyúčtování – trvá
bod 35/16c/17
b) Umístit Síň historie v prostorách bývalého kadeřnictví. Zodpovídá: V. Vöröšová, J. Rajdl – trvá
c) Zajistit opravu dveří v kostele sv. Martina a provést opravu schodů, zodpovídá: J. Rajdl. Pan Rajdl podal
informaci o průběhu jednotlivých prací, týkajících se oprav v kostele sv. Martina - trvá
d) Zajistit výsadbu za uhynulé a poškozené globózní javory na Masarykově náměstí – zodpovídá J. Rajdl –
trvá
bod 36/2/17 – ZM ukládá řediteli ZŠ a MŠ předložit minimálně dvě cenové nabídky na pořízení nábytku do
počítačové učebny – bod č. 2. dnešního jednání – splněno
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bod 36/5/17 – ZM ukládá svolat jednání s odborem ŽP Měú a Svazem rybářů na 22. 5. 2017 za přítomnosti
zastupitelů. Zodpovídá starostka. Schůzka se uskutečnila v daném termínu - splněno
bod 36/6/17 – ZM souhlasí a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na „Opravu pomníku 1. sv. válce“ a panem
Josefem Pospíšilem. Smlouva podepsána – splněno
bod 36/7/17 – ZM souhlasí a schvaluje „Dodatek č. 14 s firmou AVE. Dodatek podepsán – splněno
bod 36/11/17 – ZM pověřuje stavební komisi navržením postupu při likvidaci staveb u bytového domu č. p.
237. Bude projednáno v bodě Různé - splněno
Usnesení č. 37/1/17:
ZM souhlasí s provedenou kontrolou plnění usnesení
Hlasování: schváleno 8 hlasy
ad 2) Žádost ředitele ZŠ a MŠ Nové Dvory o navýšení rozpočtu
Stav nábytku v počítačové učebně byl pracovníky hygienické stanice shledán nevyhovujícím. Ředitel ZŠ a
MŠ žádá o navýšení rozpočtu na rok 2017 o 120 000 Kč na nákup nového nábytku. Pan ředitel předložil dvě
cenové nabídky. Úkolem byl pověřen Mgr. Vlasák. Pan Rajdl vznesl dotaz, proč nebylo řešeno formou
poptávky. S nabídkou pomoci při poptávce při koupi nábytku přišel J. Sehnal. Pan ředitel znovu připomněl
závady, které shledala hygienická kontrola a které je nutné odstranit do srpna 2018.
Paní Přibylová požádala ředitele školy o předání informací dětem o funkci nově instalovaného tlačítkového
semaforu u přechodu u ZŠ.
Usnesení č. 37/2/17:
ZM pověřuje Ing. J. Sehnala předložení cenových nabídek na školní nábytek do učebny PC. Termín
30. 6. 2017, zodpovídá Ing. J. Sehnal
Hlasování: schváleno 8 hlasy
ad 3) Smlouva o provádění a zajišťování služeb koordinátora BOZP
Zastupitelé byli se smlouvou předem seznámeni. Pan Rajdl se dotazoval na financování II. etapy opravy
zámku. Starostka podrobně vysvětlila, jak je smlouva koncipována a z toho vyplývající financování stavby.
Pan Rajdl žádá, aby mu na úřadu městyse shromažďovali veškeré materiály k jednání do desek a to 2 dny
před zasedáním. Materiály mu nebudou zasílány elektronicky.
Usnesení č. 37/3/17:
a) ZM souhlasí a schvaluje Smlouvu o provádění a zajišťování služeb koordinátora v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s panem Pavlem Krulišem Beppo, Dolní 191, 284 01 Kutná
Hora, IČO: 18602495, při opravě JV a SV křídla budovy zámku – II. etapa
b) ZM souhlasí a schvaluje smluvní cenu ve výši 24 200 Kč včetně DPH s tím, že polovina ceny bude
vyplacena při podpisu smlouvy a druhá polovina po skončení II. etapy oprav
Hlasování: schváleno 8 hlasy
ad 4) Smlouva o dílo s firmou PANGRAFIK s.r.o. Čáslav
zastupitelé byli se smlouvou seznámeni.
Do jednání se v 19:00 hodin dostavila paní Jolan Hrušková.
Proběhla diskuze o tom, zda noviny v rozsahu 2 kusů formátu A3 budou dostatečné. Zaslané příspěvky by se
na tento rozsah listů nemohly otisknout všechny. Paní Přibylová navrhla, aby byla u firmy zjištěna cena za 1
stránku (A4)
Zastupitelstvo stahuje tento bod z jednání.
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 5) Zvýšení nájemného nebytových prostor
Roční míra inflace vyjádřena přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců r. 2016
oproti průměru 12 měsíců roku 2015 činila v ČR 0,7 % (informace z ČSÚ)
Usnesení č. 37/5/17:
ZM schvaluje navýšit od 1. 1. 2018 nájmy nebytových prostor o koeficient za rok 2017 dle průměrné
roční míry inflace ČSÚ ve výši 0,7 %
Hlasování: schváleno 9 hlasy
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ad 6) Žádost o prodloužení nájmu v č. p. 1
Mgr. Jan Ingr žádá o prodloužení nájemní smlouvy.
Usnesení č. 37/6/17:
ZM souhlasí a schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 1 na Masarykově náměstí
v Nových Dvorech na dobu určitou do 31. 7. 2018.
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 7) Závěrečný účet městyse za rok 2016
Usnesení č. 37/7/17:
ZM projednalo Závěrečný účet městyse za rok 2016 a uzavírá jej vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 8) Účetní závěrka městyse 2016
Usnesení č. 37/8/17:
ZM schvaluje Účetní závěrku Městyse Nové Dvory k 31. 12. 2016 (příloha č. 1)
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 9) Účetní závěrka příspěvkové organizace 2016
Usnesení č. 37/9/17:
ZM schvaluje Účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Nové Dvory, okres Kutná Hora k 31. 12. 2016 (příloha č. 2)
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 10) Závěrečný účet Mikroregionu Kutnohorsko za rok 2016
ZM bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Kutnohorsko za rok 2016.
ad 11) Schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2016
Usnesení č. 37/11/17:
ZM schvaluje hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Nové Dvory, okres Kutná Hora za rok 2016 ve výši
2 154,47 Kč a souhlasí s jeho převodem do rezervního fondu
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 12) Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelé byli s materiálem předem seznámeni.
Přítomná paní R. Roubíčková (hospodářka úřadu městyse) odpovídala na dotazy zastupitelů týkajících se
některých položek.
Usnesení č. 37/12/17:
ZM souhlasí a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2017 v oblasti příjmů snížení o 127 790 Kč a
v oblasti výdajů snížení o 127 790 Kč
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 13) Koupě Kovářského rybníka
Proběhla schůzka zastupitelů a zástupce rybářů pana Opaska a zástupce ŽP MěÚ v Kutné Hoře Ing. Kruliše.
Starostka podala zastupitelům vyjádření Ing. Kruliše, ze kterého je patrné, že případné napuštění rybníka by
mělo být reálné. J. Sehnal – jak bude postupováno v případě žádání o dotaci na obnovu rybníka – starostka
odpověděla, že pozemkový fond by se musel vyjádřit ve smyslu, že nebude bránit v přívodu vody. Část
náhonu vlastní pozemkový fond, část vlastní současný majitel rybníka.
Pan Rajdl zjišťoval některé informace k postupu obnovy rybníka, se kterými zastupitele seznámil. Důležitý
je projekt od autorizovaného projektanta, udržitelnost je 10 let, náklady musí být přiměřené.
Paní Přibylová vyjádřila své obavy v souvislosti s vlastnictvím náhonu a dále s výší pořizovací ceny rybníka
a postupnou úpravou. K. Pavlíková vyjádřila názor, že městys by měl řešit důležitější záležitosti – např.
opravy zbývajících komunikací.
Znovu proběhla debata o tom, zda rybník koupit či nekoupit. Paní Roubíčková upozornila na fakt, že koupě
rybníka není zahrnuta v rozpočtu na tento rok. Starostka uvedla, že je nutné zvažovat finanční náročnost
opravy rybníka.
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Usnesení č. 37/13/17:
ZM souhlasí zabývat se možností odkoupení Kovářského rybníka v příštím kalendářním roce
Hlasování: PRO – V. Vöröšová, E. Procházková, J. Přibylová, J. Sehnal, J. Hrušková, K. Pavlíková,
J. Dušek, M. Fiala
PROTI – J. Rajdl
ad 14) Oprava spojovací chodby MŠ
Starostka seznámila zastupitele s nabídkami. Proběhla diskuze o tom, zda tento způsob rekonstrukce je
optimální. Nabídková cena je oproti plánovanému rozpočtu dvojnásobná.
Usnesení č. 37/14/17:
ZM ukládá prověřit jiný způsob rekonstrukce. Zodpovídá: V. Vöröšová, M. Fiala
Termín: do příštího veřejného zasedání
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 14A) Dodatek č. 1/2017 ke smlouvě o střežení objektů
Usnesení č. 37/14A/17:
ZM souhlasí a schvaluje Dodatek č. 1/2017 smlouvy č. 13-2668-0470 střežení objektů pultem
centralizované ochrany s firmou PCO VIDOCQ s.r.o. Pardubice, Zelené Předměstí, Milheimova 809,
PSČ 530 02, IČO: 42937591, jehož předmětem je navýšení měsíční platby o 100 Kč. Cena za
poskytování služeb bude činit 450 Kč + 21 % DPH
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 15) Různé
A) Stavební komise byla pověřena řešením likvidace staveb na obecním pozemku u bytovek. Předseda
stavební komise M. Fiala dává návrh vyzvat obyvatele bytovek, aby si vzali vše, co mají v těchto
objektech uloženo a následně je zlikvidovat, odvézt.
Paní J. Přibylová seznámila zastupitele s informací od obyvatel bytovek. Ti by byli ochotni odkoupit
pozemek ve stávajícím stavu. Městys by nemusel řešit likvidaci a s ní spojené náklady. Zastupitelé
vyjádřili i svůj postoj k prodeji tohoto obecního pozemku
B) Zápis z jednání komise regenerace
Zastupitelé měli zápis k dispozici. Předseda komise J. Rajdl zodpovídal dotazy týkající se některých
bodů zápisu. Požádal hasiče o vyčištění prostoru kolem oken v kostele sv. Martina. Dále seznámil
s návrhem na udělení čestného občanství panu Josefu Ledrovi (ředitel školy, kronikář obce). Pan Rajdl
také pohovořil o plánovaných úpravách v síni tradic. Oznámil i varianty pojmenování těchto prostor –
„Pamětní síň městyse Nové Dvory“, „Pamětní síň Josefa Ledra“
ZM bere zápis komise na vědomí.
Usnesení č. 37/15B/17:
ZM schvaluje návrh na udělení čestného občanství panu Josefu Ledrovi in memoriam za jeho
významný přínos k rozvoji Nových Dvorů
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 16) Informace
Starostka podala tyto informace
- rozhodnutí o dotaci na multifunkční techniku by mělo být známo 11. 7. 2017
- v Nové ulici byl řešen havarijní stav komunikace, starostka seznámila zastupitele se způsobem
opravy tohoto úseku, opravu provedla firma SILMEX
- odvodnění před domem paní Pošíkové v Havlíčkově ulici také provedla firma SILMEX, je nutné
ještě zbudovat podezdívku ze ztraceného bednění tak, jak bylo v plánu
- rozšíření autobusové dopravy – výsledek bude znám po provedení místního šetření
- od příštího roku bude navýšen příspěvek městyse na autobusovou dopravu o 10 %
- žádost Ústavu dějin umění AV o nafocení obrazu s názvem VEDUTA, který je umístěný v obřadní
místnosti úřadu městyse za účelem publikování v připravované knize
- starostka informovala o harmonogramu prací oprav na základní škole (jednotlivé termíny a rozsah
prací). II. etapa byla zahájena 5. 6. 2017, 31. 10. 2017 by mělo být provedeno předání. Po dohodě
s ředitelem školy se postupuje tak, aby nebylo zasahováno do výuky a nebyli ohrožováni žáci
- informace o jednání s novými majiteli Hotelu Rudolf o stání aut na zelené ploše
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ad 17) Diskuze
- pan Rajdl vznesl dotaz směřující k sečení trávy v biocentru – od tohoto roku je městys povinen toto
zajišťovat sám
- paní Hrušková se dotazovala na parkování kamionů ve dvoře – starostka zjistí, o které firmy se jedná,
bude řešeno
Starostka ukončila zasedání ve 21:40 hodin.
Zapsala: Eva Procházková
Ověřovatelé:
Jitka Přibylová
Martin Fiala
Vanda Vöröšová, starostka
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