Zápis ze 46. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 25.6.2018
Přítomni: Vanda Vöröšová, Eva Procházková, Jitka Přibylová, Jiří Rajdl, Jan Dušek, Martin Fiala, K.
Pavlíková, Ing. Jan Sehnal
Nepřítomni: Mgr. 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. Výsledek zadávacího řízení na zhotovitele „Oprava hřbitovní kaple v Nových Dvorech“
3. Smlouva s firmou VIDECQ na zabezpečení kostela sv. Martina
4. Smlouva na zhotovitele oprav spojovací chodby u MŠ
5. Obnova nástřiku šindele na kostele sv. Martina
6. Smlouva o dílo – oprava pískovcových váz
7. Smlouva s firmou Zdeněk Pavel, klempířství Kolín na oplechování římsy Mariánského sloupu
8. Smlouva o nájmu pozemku p.č. 144 v k.ú. Nové Dvory
9. Volba členů školské rady
10. Žádost o dotaci z rozpočtu městyse
11. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.p.1
12. Žádost nájemníka o zřízení plynové přípojky
13. Žádost o pronájem pozemku
14. Závěrečný účet Městyse Nové Dvory za rok 2017
15. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2017
16. Schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2017
17. Závěrečný účet mikroregionu Kutnohorsko za rok 2017
18. Různé
19. Informace
20. Diskuze
Starostka podala návrh na rozšíření jednání o bod 14A Účetní závěrka Městyse Nové Dvory za rok 2017.
Usnesení:
ZM souhlasí s rozšířením programu o bod 14A Účetní závěrka Městyse Nové Dvory za rok 2017.
Hlasování: schváleno 8 hlasy
Usnesení:
ZM schvaluje s rozšířeným programem dnešního jednání včetně bodu 14A.
Hlasování: schváleno 8 hlasy
Starostka jmenovala zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelka: Eva Procházková
Ověřovatelé: Kateřina Pavlíková, Jitka Přibylová
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. Starostka informovala, že návrh ÚP byl dopracován a
zaslán dotčeným orgánům k vyjádření - trvá
bod 25/21e/16 - Řešit zavírání brány u vstupu pod galerii v zámecké zahradě – trvá
bod 35/16C/17 - d) Zajistit výsadbu za uhynulé globózní javory na Masarykově náměstí - zodpovídá J. Rajdl
– splněno
bod 37/13/17 - ZM souhlasí zabývat se možností odkoupení Kovářského rybníka v příštím kalendářním roce
- trvá
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bod 42/9/17 - ZM schvaluje, že do vyřešení vlastnických práv nebudou na pozemku p. č. 144 probíhat žádné
stavební práce – darovací smlouva podepsána - splněno
bod 43/6/18 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB s GasNet, s.r.o., Firma nedoručila originál smlouvy
– trvá
bod 43/8/18 - Napojení kabin včetně bytu na fotbalovém hřišti na vodovodní řad – provede J. Brož – trvá
bod 43/10/18 - ZM souhlasí se záměrem na prodej pozemku p. č. 1380 ostatní komunikace za předpokladu,
že bude zachováno právo chůze a jízdy a v souladu s ÚP bude napojena na systém cyklostezek. Na záměr
reagovalo Národní zemědělské muzeum, které předloží cenovou nabídku a připraví návrh smlouvy – trvá
bod 44/10/18 - Dopravní značení na Masarykově náměstí a výměna retardéru v Havlíčkově ulici – trvá
Záležitost se řídí správním řádem. Je vyvěšena vyhláška. Po uplynutí stanovení lhůty proběhne realizace
(cca červenec). Řešení záboru stání kamionů na Masarykově náměstí je v jednání. Policie tomuto není
nakloněna, starostka dále jedná.
bod 45/2/18 - Smlouva o provádění a zajišťování služeb koordinátora BOZP – podepsána – splněno
bod 45/3/18 - SoD s firmou Svět oken na zhotovení oken v č.p. 260 – podepsána – splněno
bod 45/4/18 - Dodatek ke smlouvám s firmou ALIS Česká lípa – podepsán – splněno
bod 45/4a/18 - Smlouva o poskytování hostingových služeb s firmou ALIS Česká Lípa – podepsáno –
splněno
bod 45/6/18 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB s ČEZ Distribuce, a.s. – podepsána – splněno
bod 45/7/18 - Dodatek ke Smlouvě o spolupráci se SVJ a panem V. Procházkou – podepsána – splněno
bod 45/8/18 - Darovací smlouva na movitý majetek umístěný na volejbalovém hřišti – podepsána – splněno
bod 45/10/18 - Cenová nabídka na oplechování horní římsy Mariánského sloupu. Smlouva bude předložena
na zasedání ZM. Bod č. 7 dnešního jednání – splněno
bod 45/18a/18 - ZM ukládá předložit návrh smlouvy s firmou PCO VIDOCQ na zabezpečení kostela sv.
Martina, zodpovídá: J. Přibylová. Bod č. 3 dnešního jednání - splněno
bod 45/18b/18 - ZM ukládá vybrat části mobiliáře, které budou umístěny v kostele sv. Martina, zodpovídá:
J. Přibylová, termín – po zabezpečení kostela – trvá
bod 45/15A/18 - ZM schvaluje zadat VŘ na zhotovitele ÚP. Zodpovídá starostka, termín 31.7.2018 – trvá
bod 45/15C/18 - ZM schvaluje podat žádost o dotaci z fondu hejtmanky Středočeského kraje ve výši 50 tis.
Kč na zajištění akce k 100 výročí vzniku čs.státu. zodpovídá: J. Přibylová, termín: 8.6.2018, žádost podána –
splněno
bod 45/15F/18 - ZM schvaluje provést opravu schodů v kostele sv. Martina firmou pana Rozsypala za
částku 45 012 Kč vč. DPH
bod 45/15G/18 - ZM souhlasí s provedením nátěru střechy vodárenské věže firmou LARENO za cenu
40 370,44 Kč vč. DPH. Objednávka podána, firma tento týden začíná s prací – splněno
Usnesení č. 46/1/18:
ZM souhlasí s provedenou kontrolou plnění usnesení.
Hlasování: schváleno 8 hlasy
ad 2) Výsledek zadávacího řízení na zhotovitele „Oprava hřbitovní kaple v Nových Dvorech“
starostka uvedla, že ve stanoveném termínu byly podány 3 nabídky. Před hodnocením nabídek nebyla
vyřazena žádná z nabídek. Výsledné pořadí hodnocených nabídek bylo hodnotící komisí stanoveno dle výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH takto:
výsl.pořadí číslo nabídky název, právní forma, sídlo, IČO
výše ceny Kč
I.
1
STATUS stavební a.s., Nádražní 998
3 498 030
Humpolec, IČ 46679120
II.
2
ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám.139
3 554 878,54
584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081
III.
3
MARHOLD a.s., Motoristů 24
3 670 664,21
Pardubice-Svítkov, IČ 15050050
Práce bude započata po podpisu smlouvy – doba trvání – 40 týdnů
Usnesení č. 46/2/18:
Zastupitelstvo městyse
a) schvaluje výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 18.6.2018 na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava hřbitovní kaple v Nových Dvorech“
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b) souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Oprava hřbitovní kaple v Nových Dvorech“ s dodavatelem, jehož nabídka byla
nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou a to STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec,
IČO: 46679120 za cenu 3 498 030 Kč bez DPH a 4 232 616 Kč včetně DPH
c) pověřuje starostku městyse k podpisu smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku v bodu b)
Hlasování: PRO 7 hlasů (V.Vöröšová, J. Přibylová, K. Pavlíková, E. Procházková, J. Sehnal, J. Dušek,
M. Fiala)
ZDRŽEL SE 1 hlas (J. Rajdl)
ad 3) Smlouva s firmou VIDECQ na zabezpečení kostela sv. Martina
Zastupitelé byli se smlouvou předem seznámeni.
Usnesení č. 46/3/18:
ZM souhlasí a schvaluje uzavření Smlouvy na instalaci zabezpečovacího systému do kostela sv.
Martina s firmou PCO VIDOCQ, s.r.o. se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Milheimova 809, PSČ
530 02, IČ 42937591 za částku 23 876 Kč + DPH.
Hlasování: schváleno 8 hlasy
ad 4) Smlouva na zhotovitele oprav spojovací chodby u MŠ
Smlouva nebyla doručena.
ZM stahuje tento bod z jednání.
ad 5) Obnova nástřiku na kostele sv. Martina
Usnesení č. 46/5/18:
ZM souhlasí a schvaluje obnovu nástřiku šindelové krytiny a oplechované vrchní části věže kostela sv.
Martina firmou TRANGO, Kutná Hora, IČ 10244077 za cenu 34 500 Kč bez DPH, 41 745 Kč včetně
DPH.
Hlasování: schváleno 8 hlasy
ad 6) Smlouva o dílo – oprava pískovcových váz
starostka oslovila tři restaurátory:
ak. sochař Josef Pospíšil
46 000 Kč (zaneprázdněn)
MgA. Daniel Hvězda
69 862 Kč
MgA. Martin Kulhánek
52 500 Kč
Usnesení č. 46/6/18:
ZM souhlasí a schvaluje Smlouvou o dílo č. 01/06/18 s panem MgA. Martinem Kulhánkem, U Borku
652, 280 02 Kolín 5, IČ 71409271 na opravu pískovcových váz, brána u hřbitova za cenu 52 500 Kč.
Zhotovitel není plátcem DPH.
Hlasování: schváleno 8 hlasy
V 18:35 hodin se do jednání dostavila J. Hrušková.
ad 7) Smlouva s f. Zdeněk Pavel, klempířství Kolín na oplechování římsy Mariánského sloupu
Nabídka byla schválena na minulém zasedání.
Usnesení č. 46/7/18:
ZM souhlasí a schvaluje Smlouvu o dílo na oplechování horní římsy podstavce sloupu do olověného
plechu s firmou Pavel Zdeněk, klempířství a pokrývačství, U Borků 655, 280 02 Kolín 5, IČ 74469266
za cenu 50 150 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 8) Smlouva o nájmu pozemku p.č. 144 v k.ú. Nové Dvory
Smlouvu měli zastupitelé k dispozici před jednáním. Podle jejich připomínek byla v některých bodech
upravena.
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Usnesení č. 46/8/18:
ZM souhlasí a schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání s SK 1933 ČUS Nové Dvory,
z.s., IČ 18620833 o nájmu pozemku p. č. 144 v k.ú. Nové Dvory (volejbalové hřiště) za cenu 100 Kč
ročně od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2040.
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 9) Volba členů školské rady
Zastupitelé navrhli za členy školské rady Martina Fialu a Jana Duška.
Usnesení č. 46/9/18:
ZM schvaluje p. Martina Fialu a Jana Duška za členy školské rady.
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 10) Žádost o dotaci z rozpočtu městyse
Žádost podal SDH Nové Dvory
Usnesení č. 46/10/18:
ZM souhlasí a schvaluje dotaci SDH Nové Dvory, IČ 65248902 ve výši 4 000 Kč na akci „Děti u
hasičů“.
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 11) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.p. 1
Usnesení č. 46/11/18:
ZM souhlasí a schvaluje prodloužení nájemní smlouvy pana Mgr. Janu Ingrovi na dobu určitou do
31.7.2019.
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 12) Žádost nájemníka o zřízení plynové přípojky
Žádost podala nájemnice z č.p. 4. Nájem je uzavřen na dobu určitou do 31.12.2018 (od 1.11.2015).
zastupitelé se k žádosti postupně vyjádřili.
Usnesení č. 46/12/18:
ZM nesouhlasí s provedením plynové přípojky k bytu č.p.4 na Masarykově náměstí v Nových
Dvorech.
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 13) Žádost o pronájem pozemku
Žadatel má v úmyslu na tomto pozemku chovat větší počet kachen. Starostka k tomuto účelu doporučila
využít jiný pozemek než ten, který byl na minulém zasedání zmiňován. Doporučen pozemek za skleníky
v bývalém zahradnictví.
Usnesení č. 46/13/18:
ZM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi ZOS Kačina a panem Janem Rakem.
Hlasování: PRO
8 hlasů (V. Vöröšová, E. Procházková, K. Pavlíková, J. Sehnal, J. Dušek,
M. Fiala, j. Rajdl, J. Přibylová)
PROTI 1 hlas (J. Hrušková)
ad 14) Závěrečný účet Městyse Nové Dvory za rok 2017
Usnesení č. 46/14/18:
ZM projednalo závěrečný účet městyse za rok 2017 a uzavírá jej vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 14A) Účetní závěrka městyse Nové Dvory za rok 2017
Usnesení č. 46/14A/18:
ZM schvaluje účetní závěrku městyse Nové Dvory k 31.12.2017 (příloha č.1).
Hlasování: schváleno 9 hlasy
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ad 15) Účetní závěrka PO za rok 2017
Usnesení č. 46/15/18:
ZM schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Nové Dvory, okres Kutná Hora za rok 2017 (příloha č. 2).
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 16) Schválení hospodářského výsledku PO za rok 2017
Usnesení č. 46/16/18:
ZM schvaluje hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Nové Dvory, okres Kutná Hora za rok 2017 ve výši
11 692,96 Kč a souhlasí s jeho převodem do rezervního fondu.
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 17) Závěrečný účet Mikroregionu Kutnohorsko za rok 2017
ZM bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Kutnohorsko.
ad 18) Různé
A) Starostka seznámila zastupitele s možností odkoupení zánovních akumulačních kamen z obce Miskovice
(kamna 4 roky v provozu) do mateřské školy, ve které jsou akum. kamna ještě z 80tých let, tedy téměř
nefunkční. Někteří zastupitelé vyjádřili názor, že by bylo dobré začít se věnovat přípravě na plynofikaci
celého objektu (MŠ, ŠJ + byt)
Usnesení č. 46/18A/18:
a) ZM souhlasí s odkoupením zánovních akumulačních kamen do mat.školy a bytu v areálu MŠ
b) ZM souhlasí a schvaluje připravit plynofikaci areálu č.p.260 (MŠ, ŠJ, byt)
Hlasování: schváleno 9 hlasy
B) Pozemky u bytovek
Starostka seznámila zastupitele s dalším postupem – bude vyvěšen záměr v daném znění
C) Řešení problému s parkováním kamionů na Masarykově náměstí
Starostka situaci řeší s příslušnými orgány. PČR nechce povolit navržené opatření.
D) Zbořený mostek
Místostarostka seznámila zastupitele s přesným místem, kde můstek stál – ukázala na mapě, na které je
zakreslena cesta i mostek (cesta č. 1590 – ústí na silnici č. 1033). Místostarostka doporučuje zbořený mostek
opět obnovit.
Usnesení č. 46/15D/18:
ZM schvaluje řešit obnovu zbořeného mostku.
Zodpovídá: starostka
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 19) Informace
Starostka informovala:
- bude provedena oprava vnějšího pláště oken v areálu MŠ
- bylo provedeno vyvložkování dvou komínů
- začala 3 etapa oprav zámku
- pracovník úřadu městyse provedl lokální opravy komunikací
- v budově školy (kreslírna) je prasklý strop, v učebně se cca 3 týdny neučí – oprava bude řešena během
prázdnin
- starostka obdržela nový dopis od manželů Svobodových. K tomuto bodu bylo přijato usnesení na
minulém veřejném zasedání
- pan Rajdl informoval o tom, že Svaz seniorů pozval bývalého ředitele naší školy pana Miloslava Samka
(dědeček olympijské vítězky Evy Samkové) na sobotu 30.6.2018 do Zámecké restaurace a následně pak
k prohlídce školy. Setkání se může účastnit veřejnost.
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ad 20) Diskuze
- pan Rajdl se dotazoval na dotace na místní sokolovnu – starostka odpověděla, že kontakt s panem
Těšitelem není v současné době možný

Starostka ukončila zasedání ve 20:11 hodin.
Zapsala: Eva Procházková
Ověřovatelé:
Jitka Přibylová
Kateřina Pavlíková
Vanda Vöröšová, starostka
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