Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.4.2019
Přítomni: Vanda Vöröšová, Milota Skolil, Jan Dušek, Mgr. Pavel Vaško, Luboš Suk, Martin Fiala, Mgr.
Jolana Hrušková, Jana Melšová
Omluveni: PharmDr. Jana Sadílková
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. Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo – IV. etapa oprava zámku
3. Dodatek č. 17 ke Smlouvě na zajištění odvozu separovaných odpadů
4. Smlouva na výkon koordinátora BOZP (kaple)
5. Smlouva na výkon koordinátora BOZP (zámek)
6. Smlouva na výkon TDI (kaple)
7. Rozpočtové opatření č. 3/2019
8. Různé
9. Informace
10. Diskuze
Starostka jmenovala zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelka: Vanda Vöröšová
Ověřovatelé: Jana Melšová, Martin Fiala
Starostka konstatovala, že zápis z minulého zasedání byl ověřen.
Pan Suk vznesl připomínku k bodu 11 Diskuze. V první větě je nesprávné označení objektu. V zápisu je
uvedeno „vybudovat fotbalové hřiště blíže ZŠ“. Na VZ pan Suk zmiňoval „sportovní areál“ nikoli fotbalové
hřiště.
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 3/9/18 – b) ZM souhlasí s podáním žádosti o krajskou dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova
– trvá
bod 4/7/19 – Výměna vchodových dveří – výrobu a montáž provede p. Aleš Jelínek – splněno
bod 4/7A/19 – Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Oprava
komunikace v ulici Na Tržišti“. Příkazní smlouva podepsána - splněno
bod 5/10/19 – ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z IROP prostřednictvím MAS Lípa na stanici IZS –
trvá
bod 5/7/19 – Revokované usnesení ze dne 21. 2. 2019. Starostka zdůraznila nutnost zrušit revokaci usnesení,
které inicioval Mgr. Vaško na minulém zasedání. Záležitost projednala s právníkem, který potvrdil správnost
postupu. Dále upozornil, že vzhledem ke skutečnosti, že již došlo k podpisu smlouvy a ke vkladu vlastnictví
u katastrálního úřadu, nezbývá, než revokující usnesení zrušit. Starostka uvedla, že o správnosti postupu
zveřejnění záměru na prodej části pozemků byla přesvědčena, neboť záměr byl řádně vyvěšen a pozemky
byly zcela jasně identifikovány geometrickým plánem zpracovaným autorizovanou osobou, což uvedla i na
minulém zasedání. Starostka dále konstatovala, že Mgr. Vaško mohl své pochybnosti s ní předem
konzultovat před zasedáním. Mohlo se tak předejít znejistění většiny zastupitelů o správnosti jejich
hlasování a tím i této dosti nestandartní situaci. Mgr. Vaško uvedl, že při uveřejnění záměru nebyl přiložen
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GP a nebyla tedy splněna 15 denní lhůta daná zákonem. Záměr byl vyvěšen 5.2.2019 a GP, dle vyjádření
Mgr. Vaško 20.2.2019.
Usnesení: ZM ruší revokaci usnesení č. 5/7/19 ze dne 21.2.2019. Usnesení platí v plném rozsahu.
Hlasování: PRO – Jana Melšová, Jan Dušek, Milota Skolil, Martin Fiala, Mgr. Jolana Hrušková,
Vanda Vöröšová
PROTI – Mgr. Pavel Vaško, Luboš Suk
bod 6/4/19 – Pronájem pozemku p.č. 1232. Smlouva podepsána – splněno
bod 6/5/19 – Smlouva o zřízení VB s ČEZ Distribuce a.s. Děčín – podepsána – splněno
Usnesení č. 7/1/19:
ZM souhlasí s provedenou kontrolou usnesení.
Hlasování: schváleno 8 hlasy
ad 2) Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo – IV. etapa oprava zámku
Dodatek stanovuje termín realizace IV. etapy.
Usnesení č. 7/2/19:
ZM souhlasí a schvaluje Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo s firmou STATUS stavební, a.s., Nádražní
998, 396 01 Humpolec, IČO: 46679120 s termínem dokončení díla do 31.10.2019. Cena díla vychází ze
SoD a činí 608 579,41 vč. DPH.
Hlasování: schváleno 8 hlasy
ad 3) Dodatek č. 17 ke Smlouvě na zajištění odvozu separovaných odpadů
Bylo nutné zvýšit frekvenci vyvážení papíru 1100 l z 39 na 52 svozů, 240 l ze 30 na 43 svozů, ke hřišti byl
umístěn kontejner na sklo.
Usnesení č. 7/3/19:
ZM souhlasí a schvaluje Dodatek č. 17 ke smlouvě č. S 100183/05324104/2006 na zajištění odvozu
separovaných odpadů s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,
provozovna Čáslav, Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, IČO: 49356089
Hlasování: schváleno 8 hlasy
ad 4) Smlouva na výkon koordinátora BOZP (kaple)
Usnesení č. 7/4/19:
ZM souhlasí a schvaluje Smlouvu o provádění a zajištění služeb koordinátora při práci na stavbě
Oprava hřbitovní kaple v Nových Dvorech – II. etapa s p. Pavlem Krulišem Beppo, Dolní 191, 284 01
Kutná Hora, IČO: 18602495 za odměnu v hodnotě 18 150 Kč, přičemž 50 % odměny bude proplaceno
při podpisu smlouvy, druhá část odměny bude vyplacena po skončení stavby. Smlouva se uzavírá na
dobu určitou od 6. 5. do 30. 9. 2019.
Hlasování: schváleno 8 hlasy
ad 5) Smlouva na výkon koordinátora BOZP (zámek)
Usnesení č. 7 /5/19:
ZM souhlasí a schvaluje Smlouvu o provádění a zajišťování služeb koordinátora při práci na stavbě
Oprava zámku IV. etapa s p. Pavlem Krulišem Beppo, Dolní 191, 284 01 Kutná Hora, IČO: 18602495
za odměnu 18 150 Kč, přičemž 50 % odměny bude proplaceno při podpisu smlouvy, druhá část
odměny se uzavírá na dobu určitou od 15. 4. do 31. 8. 2019
Hlasování: schváleno 8 hlasy
ad 6) Smlouva na výkon TDI (kaple)
Usnesení č. 7/6/19:
ZM souhlasí a schvaluje Příkazní smlouvu výkon stavebního dozoru investora na realizaci akce
Oprava hřbitovní kaple v Nových Dvorech II. etapa s paní Dagmar Fundovou, AS, Příčná 358, 284 01
Kutná Hora, IČO: 16530471 za časový honorář 400 Kč za hodinu, vč. veškerých režií. Celková částka
smluvní odměny nepřesáhne 50 000 Kč. Příkazník není plátcem DPH.
Hlasování: schváleno 8 hlasy
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ad 7) Rozpočtové opatření č. 3/2019
Usnesení č. 7/7/19:
ZM souhlasí a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2019 v oblasti příjmů ponížení o 161 079 Kč,
v oblasti výdajů ponížení o 161 079 Kč.
Hlasování: schváleno 8 hlasy
ad 8) Různé
Na zasedání byl pozván pan Němec – předseda Spolku pro Nové Dvory. Starostka a pan Jaroslav Dušek
upozornili, že informace na pozvánkách k nastávající akci je zavádějící, protože je zde uvedeno SDH jako
spolupořadatel, což nebylo s jeho zástupci předem dohodnuto.
ad 9) Informace
Starostka informovala, že traktor a přívěs byl dodán, vypalovací pec v MŠ je zapojena.
Paní Pavlíková informovala o akci „Sportovní odpoledne“.
ad 10) Diskuze
Mgr. Hrušková se dotazovala, kdo bude pořádat den dětí. Pan místostarosta odpověděl, že s touto akcí
městys počítá.
Mgr. Vaško se dotázal, zda bude vyvěšen záměr na pronájem pozemků, který se projednával na minulém
zasedání. Starostka uvedla, že ano.
Starostka ukončila zasedání v 19:08 hodin.
Zapsala: Vanda Vöröšová
Ověřovatelé:
Jana Melšová

………..…………………………………………

Martin Fiala

..…………………………………….……………

Vanda Vöröšová, starostka

…………………………………………….……
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