Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 17.1.2019
Přítomni: Vanda Vöröšová, Milota Skolil, Mgr. Jolana Hrušková, Jan Dušek, Mgr. Pavel Vaško, Jana
Melšová, PharmDr. Jana Sadílková, Luboš Suk, Martin Fiala
Omluveni: 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 9 z 9 členů zastupitelstva. ZM je usnášení schopné.
Navržený program:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Územní plán Nové Dvory“
3. Dodatek ke smlouvě s firmou VIDOCQ o poskytování bezpečnostní služby
4. Finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2019 Pečovatelské službě Kutná Hora
5. Prodloužení nájemní smlouvy na bytové prostory
6. Nákup komunální techniky
7. Výměna vchodových dveří v budově úřadu
8. Různé
9. Informace
10. Diskuze
Starostka navrhuje rozšíření programu o bod 7A Zahájení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby „Oprava komunikace v ulici Na Tržišti“
Usnesení:
ZM schvaluje program dnešního jednání vč. bodu 7A
Hlasování: schváleno 9 hlasy
Starostka jmenovala zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelka: Vanda Vöröšová
Ověřovatelé: Martin Fiala, Jana Melšová
Starostka konstatovala, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, žádné připomínky k němu nebyly
vzneseny.
ad 1) Kontrola plnění usnesení
bod 25/21e/16 - Řešit zavírání brány u vstupu pod galerii v zámecké zahradě – 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 46/18A/b/18 – ZM souhlasí a schvaluje připravit plynofikaci č. p. 260 (MŠ, ŠJ, byt) – trvá
bod 46/15D/18 – ZM schvaluje řešit obnovu mostku, zodpovídá starostka - trvá
bod 48/2/18 – ZM schvaluje revitalizaci VO a ukládá předložit minimálně dvě další cenové nabídky – trvá
bod 48/9/18 – Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky p. č. 518/16 a 512 v k.ú. Nové Dvory – trvá
bod 48/10/18 – Smlouva o zřízení VB chůze a jízdy k pozemku p. č. 450 - trvá
bod 2/8/18 – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – trvá
bod 3/2/18 – Dodatek č. 14 ke smlouvě s AVE (tuhý komunální odpad) – podepsáno – splněno
bod 3/3/18 – OZV Městyse Nové Dvory č. 1/2018 – podepsána, splněno
bod 3/6/18 – Smlouva o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-6019548/01/p.č. 1857 – podepsána – splněno
bod 3/7/18 – Prodloužení nájemních smluv na bytové a nebytové prostory podepsány – splněno
bod 3/9/18 – a) ZM souhlasí s podáním žádosti o státní a krajskou dotaci pro jednotky SDH na rok 2020 na
technické zhodnocení CAS 32-T 815 – varianta 2 – trvá
b) ZM souhlasí s podáním žádosti o krajskou dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova – trvá
c) ZM souhlasí s podáním 3 žádostí o dotace z MMR ČR na opravu komunikace Na Tržišti prostřednictvím
firmy Profesionálové – smlouva podepsána, žádost bude podána do 28. 2. 2019
d) Prověřit možnost získání dotace na multifunkční techniku – starostka informovala, že z MŽP traktor ani
malotraktor nelze z dotačního titulu podpořit. Mgr. Vaško informoval, že MMR výzva v letošním roce
nebyla vyhlášena
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Usnesení č. 4/1/19:
ZM souhlasí s provedenou kontrolou plnění usnesení.
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 2) Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Územní plán Nové
Dvory“
Osloveni byli tři zadavatelé. Ve stanoveném termínu byla podána pouze jediná nabídka. Cena je velmi
příznivá a reference na firmu jsou velmi pozitivní. Proto komise doporučuje ZM nabídku schválit.
Usnesení č. 4/2/19:
a) ZM schvaluje výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 7.1.2019 na
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „Územní plán Nové Dvory“ dle Zprávy o
hodnocení nabídek
b) ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem
„Územní plán Nové Dvory“ – s dodavatelem Ateliér M.A.A.T., s.r.o., Ing. arch. Martin Jirovský,
Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČO: 28145968 za cenu 249 000 Kč bez DPH a 301 290 Kč včetně
DPH
c) ZM pověřuje starostku k podpisu smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku v bodu b. Zodpovídá:
starostka, termín: 31. 1. 2019
d) ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MMR ČR z podprogramu Podpora územně
plánovacích dokumentací obcí pro rok 2019 – dotační titul Územní plán
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 3) Dodatek ke smlouvě s firmou VIDOCQ o poskytování bezpečností služby
Jedná se o zabezpečení kostela sv. Martina a budovy úřadu městyse
Usnesení č. 4/3/19:
a) ZM schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 13-2668-0470 s firmou VIDOCQ s.r.o., Pardubice – Zelené
předměstí, Milheimova 809, 530 02, IČO: 42937591 o navýšení ceny za poskytované služby v r.
2019 o 10%
b) ZM schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 18-2309-0470 s firmou VIDOCQ s.r.o. Pardubice – Zelené
předměstí, Milheimova 809, 530 02, IČ 42937591 o navýšení ceny za poskytované služby v roce
2019 o 10%
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 4) Finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2019 Pečovatelské službě Kutná Hora
Příspěvek byl vykalkulován na základě skutečných nákladů spojených s poskytováním služeb pro naše
občany. Příspěvek je ve stejné výši, jako v loňském roce.
Usnesení č. 4 /4/19:
ZM souhlasí a schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Městyse Nové Dvory
na rok 2019 Pečovatelské službě Kutná Hora ve výši 5 100 Kč, který bude poskytnut ve dvou
splátkách
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 5) Prodloužení nájemní smlouvy na bytové prostory
Usnesení č. 4/5/19:
ZM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy panu Miroslavu Votroubkovi na byt č. 5 v domě č.p.
111 na dobu určitou do 31.12.2019.
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 6) Nákup komunální techniky
Starostka zdůvodnila potřebu nákupu a využití komunální techniky vzhledem k velikosti ploch, které je
třeba udržovat (sečení, sběr listí, kompostování). Dále konstatovala, že v současné době není dostupný
žádný dotační titul, který by bylo možno využít na nákup komunální techniky. Dále uvedla, že značku
JOHN DEER vychází nejlépe i z hlediska dostupnosti servisního místa – Kolín. Reference např. od vedení
ZOS Kačina či starosty jedné z obcí, kteří mají s touto značkou zkušenosti, jsou kladné. Pan Vaško a paní
Sadílková nezpochybňují potřebu nákupu techniky, sdílejí názor vyčkat rok, dva, dokud nebude vypsán
vhodný dotační titul. Pan Vaško navrhuje využít služby od obcí, kde technikou disponují nebo na
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přechodnou dobu pořídit techniku např. z Mountfieldu. Protože se mu cena zdá příliš vysoká, dává ke
zvážení také zakoupení staršího traktoru. K těmto návrhům proběhla diskuze. Pan Fiala uvedl, že uvedené
návrhy jsou pro obec finančně nevýhodné. Pan Suk se dotázal, kdo bude zakoupenou techniku obsluhovat.
Starostka uvedla, že technika bude svěřena výhradně panu Dobřanskému.
Usnesení č. 4/6/19:
a) ZM souhlasí a schvaluje nákup multifunkční komunální techniky traktor + příslušenství od firmy
JOHN DEER za nabídkovou cenu 1 416 627 Kč
b) ZM pověřuje starostku k podepsání smlouvy
Hlasování: PRO - J. Hrušková, J. Melšová, L. Suk, M. Fiala, V. Vöröšová, M. Skolil, J. Dušek
PROTI – J. Sadílková, P. Vaško
Hlasování: schváleno 7 hlasy
ad 7) Výměna vchodových dveří v budově úřadu
Pan Suk požádal pana Jelínka o zpracování cenové nabídky na zhotovení vchodových dveří do budovy
úřadu – dřevo dub
Usnesení č. 4/7/18:
ZM souhlasí a schvaluje výrobu a montáž dubových vchodových dveří do budovy úřadu panem
Alešem Jelínkem, Havlíčkova 98, Nové Dvory, 285 31, IČ 64173674 za dohodnutou cenu 36 660 Kč
(není plátcem DPH)
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 7A) Zahájení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Oprava komunikace v ulici Na
Tržišti“
Usnesení č. 4/7A/19:
ZM schvaluje
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve
znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací
řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
“Oprava komunikace v ulici Na Tržišti“
b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez
DPH
ZM souhlasí
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve
složení
členové komise:
Luboš Suk – člen zastupitelstva
Milota Skolil – místostarosta
Hana Eglová – TDI zhotovitele
Náhradník komise – Pavel Vaško – člen zastupitelstva
Ing. Josef Bárta, zástupce pověřené osoby zadavatele, která plní i funkci komise pro otevírání nabídek
b) s uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Josefem Bártou za podmínek v ní uvedených na zabezpečení
organizace průběhu tohoto výběrového řízení s tím, že tato pověřená osoba posuzuje kvalifikaci i
další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy
ZM pověřuje starostku městyse k výběru dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky a ke
stanovení zadávacích podmínek tohoto výběrového řízení
Zodpovídá: V. Vöröšová, termín: 31. 3. 2019
Hlasování: schváleno 9 hlasy
ad 8) Různé
A) Žádost o finanční příspěvek Oblastní charity Kutná Hora.
Charita žádá příspěvek ve výši 10 000 Kč na sociální službu poskytovanou občanovi Nových Dvorů.
V diskuzi byl dán návrh na příspěvek ve výši 2 000 Kč.
Usnesení č. 4/8A/19:
ZM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvkem Oblastní charitě Kutná Hora na poskytovanou
sociální službu ve výši 2 000 Kč.
Hlasování: PRO – J. Melšová, J. Hrušková, L. Suk, P. Vaško
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PROTI – V. Vöröšová, M. Skolil, J. Dušek, M. Fiala, J. Sadílková
B) Mgr. Vaško upozornil na dotační titul „Rekonstrukce veřejných budov z MMR ČR“. Pokud budou
splněny podmínky poskytnutí dotace, bylo by vhodné zažádat na přestavbu prostor bývalé kuchyně ZŠ,
které by sloužily dětem navštěvující školní klub (spoluúčast obce je 30%). Starostka uvedla, že
dostupnost dotace prověří
ad 9) Informace
starostka podala informace
- Výtěžek Tříkrálové sbírky v našem městysy byl 10 330 Kč
- Z iniciativy paní Volejníkové byla podána žádost o grant na vypalovací pec na keramiku. Projekt
vyhlásila firma Magna Nymburk. Žádost byla úspěšná a škola obdržela částku 40 000 Kč na nákup pece.
Další finanční prostředky darovali místní živnostníci i jednotlivci.

Starostka ukončila zasedání v 19:45 hodin.
Zapsala: Vanda Vöröšová
Ověřovatelé:
Martin Fiala

…………………………………………………….……………

Jana Melšová
Vanda Vöröšová, starostka

…………………………………………………….……………
…………………………………………………………….……
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