Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 14.12. 2020
Přítomni: Vanda Vöröšová, Milota Skolil, Monika Dastychová, Kateřina Pavlovská, Mgr. Jolana Hrušková,
Jan Dušek
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 jsou přítomni 6 z 6 členů zastupitelstva. ZM je usnášení schopné.
Navržený program:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Rozpočet Městyse Nové Dvory na rok 2021
3. Střednědobý výhled na roky 2022-2023
4. Rozpočtové opatření č. 7/2020
5. Žádost o úvěr na opravu místních komunikací
6. Dodatek ke smlouvě na zajištění separovaných odpadů s AVE CZ
7. Dodatek ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu s AVE CZ
8. OZV Městyse Nové Dvory č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Pronájem nebytových prostor
10. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti s firmou ARRIVA Východní Čechy
11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB č. parc. 489/19 s ČEZ Distribuce, a.s.
12. Smlouva o zřízení VB č. parc. 567/20 s ČEZ Distribuce, a.s.
13. Žádost o dotaci z rozpočtu městyse
14. Různé
15. Informace
16. Diskuze
Usnesení:
ZM schvaluje navržený program dnešního jednání.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
Starostka jmenovala zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelka: Eva Procházková
Ověřovatelé: Milota Skolil, Jan Dušek
Starostka konstatovala, že zápis z minulého zasedání byl ověřen. Žádné připomínky k němu nebyly
vzneseny.
ad 1) Kontrola plnění usnesení
bod 46/18A/b/18 – ZM souhlasí a schvaluje připravit plynofikaci č. p. 260 (MŠ, ŠJ, byt) - trvá
bod 48/2/18 – ZM schvaluje revitalizaci VO a ukládá předložit minimálně dvě další cenové nabídky - trvá
bod 15/4/20 – Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na opravu střešní krytiny v č. p. 239 žádost podána, dotace dosud nepřidělena - trvá
bod 20/6A/20 – dodání žádosti o dotaci na akci „Oprava komunikací Nové Dvory – ulice Vrchlického, ulice
Nová“ do programu MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 – 117D8210A Podpora obnovy
místních komunikací - trvá
bod 21/2/20 – Uzavření SoD na akci Školní klub se zázemím – rekonstrukce vnitřních prostor“. Smlouva
podepsána – splněno
bod 21/3/20 – Cenová nabídka na dotační management s f. Profesionálové (školní klub). smlouva podepsána
– splněno
bod 21/4/20 – Příkazní smlouva na dotační management s firmou Profesionálové (oprava ulice Nová a
Vrchlického ). Smlouva podepsána – splněno
bod 21/5/20 – Příkazní smlouva na administraci žádosti o dotaci s firmou Profesionálové (oprava ulic Nová
a Vrchlického), smlouva podepsána – splněno
paní Jolana Hrušková – předsedkyně KV – upozornila na to, že při kontrole plnění usnesení na 14.zasedání
ZM dne 7.5.2020 vypadl bod 12/16/19, který se týkal prodeje pozemků p.č. 1866 a 1867 v k.ú. Nové Dvory.
Starostka uvedla, že pozemky byly prodány a vloženy do KN - splněno
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Usnesení č. 22/1/20:
ZM souhlasí s provedenou kontrolou usnesení.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 2) Rozpočet Městyse Nové Dvory na rok 2021
Návrh rozpočtu byl projednán se všemi zastupiteli. Na úřední desce byl vyvěšen, z řad občanů žádné
připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení č. 22/2/20:
a) ZM souhlasí a schvaluje schodkový rozpočet na rok 2021, který bude kryt zůstatkem z minulých
let. Příjmy 16 355 000 Kč, výdaje 33 249 740 Kč, financování 16 894 740 Kč – příloha č. 1
b) ZM souhlasí a schvaluje závazné ukazatele PO ZŠ a MŠ Nové Dvory na rok 2021 – viz příloha č. 2
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 3) Střednědobý výhled na roky 2022 – 2023
Dokument byl vyvěšen na úřední desce.
Usnesení č. 22/3/20:
ZM souhlasí a schvaluje Střednědobý výhled na roky 2022 – 2023, viz příloha č. 3
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 4) Rozpočtové opatření č. 7/2020
Usnesení č. 22/4/20:
ZM souhlasí a schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2020 v oblasti příjmů navýšení o 512 479 Kč,
v oblasti výdajů navýšení o 282 479 Kč, v oblasti financování ponížení o 230 000 Kč
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 5) Žádost o úvěr na opravu místních komunikací
Byly předloženy dvě nabídky – Česká spořitelna, a.s. a Komerční banka. KB nabízí výhodnější podmínky.
K tématu vznesli občané dotazy. Odpověď jim poskytla nejen paní starostka, ale i přítomná hospodářka
úřadu městyse paní R. Roubíčková.
Usnesení č. 22/5/20:
ZM souhlasí s podáním Žádosti o termínovaný investiční úvěr na opravu místních komunikací u KB.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 6) Dodatek ke smlouvě na zajištění separovaných odpadů s AVE CZ
ad 7) Dodatek ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu s AVE CZ
Dodatky nebyly dosud doručeny.
ZM stahuje bod 6 a bod 7 z jednání.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 8) OZV Městyse Nové Dvory č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 22/8/20:
ZM schvaluje OZV Městyse Nové Dvory č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 9) Pronájem nebytových prostor
Zájemci reagovali na vyvěšené záměry.
Usnesení č. 22/9/20:
a) ZM souhlasí a schvaluje tyto pronájmy nebytových prostor od 1.1.2021 do 31.12.2021:
- suterénní místnost v budově č.p. 239 MUDr. Jitce Bramborové
- sklep na pozemku č. 439 - panu Petrovi Vojtíškovi
- garáž na pozemku č. 237/5 – paní Janě Plíhalové
- garáž na pozemku č. 237/8 – paní Daně Kremlové
- garáž na pozemku č. 237/6 – paní Lucii Kaiznerové
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- sklad na pozemku č. 489/5 panu Josefovi Najbrtovi
b) ZM souhlasí a schvaluje prodloužení nájemní smlouvy části pozemku 489/1 o výměře 142 m2
s firmou Polymont na dobu určitou do 31.12.2021
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 10) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti s firmou ARRIVA Východní Čechy
Usnesení č. 22/10/20:
a) ZM souhlasí a schvaluje Smlouvu č. 651/024/2021 o veřejných službách v přepravě cestujících
s firmou ARRIVA Východní Čechy, a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO 25945408
b) ZM souhlasí a schvaluje příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty na rok 2021 do výše 130 776 Kč
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 11) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB č.parc. 489/19 s ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení č. 22/11/20:
ZM souhlasí a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV12-6027374/VB/001 Nové Dvory, č.parc.489/19-knn,dem.n.n. dotčené pozemky městyse p.č. 489/13 a
p.č. 489/1
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 12) Smlouva o zřízení VB pro stavbu č.parc.567/20 s ČEZ Distribuce, a.s.
usnesení č. 22/12/20:
ZM souhlasí a schvaluje Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-6024907/1. Dotčeným pozemkem
městyse je p.č. 567/16. VB se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč
Hlasování: schváleno všemi hlasy
ad 13) Žádost o dotaci z rozpočtu městyse
Senioři ČR z.s. si požádal o dotaci ve výši 12 500 Kč na pořádání společenských akcí.
Paní K. Pavlíková se obrátila na ZM s dotazem, proč je schvalována tato částka, v minulosti byly žádosti
jednotlivých spolků posuzovány až po jejich doručení k danému datu. Bylo řečeno, že proběhne schůzka se
zástupci jednotlivých spolků. Schůzka dosud neproběhla z důvodu koronavirové krize. Po obdržení žádosti
budou tyto individuálně projednány. Žadatelé musí nárokovou částku zdůvodnit. Diskuze o dotacích pro
spolky se účastnili i další občané a zastupitelé.
ad 14) Informace
Paní starostka podala následující informace:
- Poděkování hasičům za spálení větví za úřadem městyse
- Kontejner Diakonie Broumov byl přemístěn ke hřišti, na jaře pracovníci městyse provedou vydláždění
pro tento a další kontejnery
- Na středisku bylo provedeno zabezpečení proti vniku vody
- Do kabin na hřišti a do bytu p. Maláčkové byla zavedena voda
- Dochází ke změně ceny vodného – 54,80 Kč/m2
- V kostele sv. Martina bude od 19.12. do 23.12. otevřena výstava obrazů pana Císaře (vždy od 16 do 18
hodin, v neděli i dopoledne od 10 do 12 hodin)
ad 15) Diskuze
Paní J. Hrušková požádala o zařazení výzvy do místních novin o udržování pořádku kolem kontejnerů. Lidé
ke kontejnerům odkládají i to, co do nich nepatří. Upozornila na využívání sběrného dvora.
Starostka uvedla, že výzva již byla v novinách otištěna, bude ale opět zveřejněna.
Dále paní Hrušková upozornila na obnažené veřejné osvětlení – otevřený kryt. Navíc upozornila i na
nedovolené parkování na zeleni u školy.
Paní K. Pavlíková poukázala na ten starý problém v ulici Havlíčkova. Dodala, že problém parkování na
zelených plochách i na chodnících je nutné řešit, protože rekonstrukce této ulice stála mnoho miliónů korun.
Paní Hrušková navrhla upozornit občany dopisem nebo upozornit Policii, aby se na parkování na zeleni a
chodnících zaměřila.
Pan Vaško navrhl pozvat odtahovou službu.
Starostka uvedla, že občané budou vyzvání dopisem, aby neparkovali na těchto plochách.
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Paní K. Pavlíková opět řešila problém s volně pobíhajícími slepicemi na fotbalovém hřišti, nutno řešit.
Pan Jar. Dušek se zajímal o řešení výjezdu ze Šíchovy ulice. Zatím nebyl posudek a návrh odborníka.
Pan Vaško se ptal na řešení dopravního značení ve spojovacích ulicích – zda proběhlo pracovní zasedání, na
kterém bylo přislíbeno tento návrh řešit.
Tento podnět bude řešen na prac. zasedání v novém roce.

Starostka ukončila zasedání v 19:07 hodin.
Zapsala: Eva Procházková
Ověřovatelé:
Milota Skolil
Jan Dušek
Vanda Vöröšová, starostka
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