
Zápis 

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala  

ve středu 27.4.2022 

v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Nahořanech. 

 

Přítomni:     Josef Hlávko,   Šárka Tomšů, (dříve Bartošová), Milena Zákravská, 

Kateřina Novotná,  Milena Valášková, 

Omluveni: Miloš Kratěna, Martin Ducháč – pracovní vytížení 

Hosté:  

Zahájení: 17:00 hodin 

Pan starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a schůzi zahájil.  Bylo přítomno pět 

členů zastupitelstva.  Zastupitelstvo bylo usnášení schopné.  

Ověřovatelé: Kateřina Novotná, Šárka Tomšů   –- schváleno pěti hlasy. 

Program schůze:  navržený program dle pozvánky, doplněn o došlou poštu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje   navržený program doplněný o došlou poštu. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

1) 

Úplná uzavírka silnice II/285 Rychnovek – Nahořany. 

Pan starosta informoval o úplné uzavírce silnice II/285 Rychnovek – Nahořany od 25. dubna 

do 13. listopadu 2022. O průběhu prací a neprůjezdnosti silnice budou občané včas 

informováni. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

2) 

Žádost o schválení účetní závěrky za rok 2021 a výsledku hospodaření a jeho rozdělení 

do fondů PO ZŠ a MŠ Nahořany. 

Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem žádosti.  

Ředitelka školy Mgr. Klára Řeháková podala žádost o schválení účetní závěrky za rok 2021 a 

výsledku hospodaření a jeho rozdělení do fondů. 

K žádosti byly předloženy tyto přílohy: 

- Účetní závěrka 2021 ( rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) 

- Inventarizační zpráva za rok 2021. 

Výsledek hospodaření za rok 2021 činil 79.497,46 Kč, který je v žádosti navržen převést 

takto: - do fondu odměn       20.000,- Kč  

 - do rezervního fondu 50.497,46 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření a jeho 

rozdělení do fondů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nahořany za rok 2021 v rozsahu žádosti 

ze dne 20. dubna 2022 a jeho využití na provoz školy, hospodářský výsledek činí 79.497,46 

Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



3) 

Realizace „Technické zázemí Nahořany“. 

Pan starosta informoval zastupitele o průběhu prací. Bude svolána pracovní schůze 

zastupitelstva ohledně výstavby. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

4) 

Oprava kanalizace v Nahořanech. 

Zastupitelstvo obce Nahořany rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce 

malého rozsahu na akci „Oprava kanalizace v Nahořanech“. Nejvhodnější nabídkou  je 

nabídka č. 1 účastníka BROCHIER s.r.o., Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10, IČ:61246247, 

za nabídkovou cenu 3.036.881,60 Kč, včetně DPH, která byla jediným hodnotícím kritériem. 

Druhým účastníkem v pořadí je nabídka č. 3 společnosti ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 

143 20 Praha 4, IČ: 25117947, s nabídkovou cenou 3.386.892,85, včetně DPH. 

Zastupitelstvo obce Nahořany dále rozhoduje o vyloučení nabídky č. 2 společnosti TRASKO 

BVT, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ:06020666, ze zadávacího řízení. Nabídka 

obsahovala nabídkovou cenu 2.997.500,- Kč bez DPH a překročila tak maximální možnou 

nabídkovou cenu, kterou zadavatel stanovil na 2.800.000,- Kč bez DPH. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje dodavatelem akce „Oprava kanalizace Nahořany“ 

společnost BROCHIER s.r.o., Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10, IČ:61246247, za 

nabídkovou cenu 3.036.881,60 Kč, včetně DPH, která byla jediným hodnotícím kritériem a  

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje  vyloučení nabídky na akci  „Oprava kanalizace 

Nahořany“ č. 2 společnosti TRASKO BVT, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, 

IČ:06020666, ze zadávacího řízení. Nabídka obsahovala nabídkovou cenu 2.997.500,- Kč bez 

DPH a překročila tak maximální možnou nabídkovou cenu, kterou zadavatel stanovil na 

2.800.000,- Kč bez DPH. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5) 

Inventarizační zpráva za rok 2021. 

Se zněním inventarizační zprávy za rok 2021 seznámila zastupitele p. Zákravská – předseda 

hlavní inventarizační komise. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje inventarizační zprávu za rok 2021 a souhlasí 

s vyřazením navrženého majetku k vyřazení a jeho likvidaci. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



6) 

Pozůstalost J. K., dat.úmrtí 16.1.2022. 

Pohřeb pana Kačera vypravila a uhradila Obec Nahořany. Na základě Usnesení soudu 

v Náchodě ze dne 23. března 2022, kdy byla Obec Nahořany stanovena dědicem pozůstalosti, 

vyplacena Policií ČR Náchod částka ve výši 21.400,- Kč a byly předány zanedbatelné drobné 

věci včetně poškozené maringotky, která bude zlikvidována. Zastupitelstvo rozhodlo, že 

nebude podána žádost na MMR o úhradu rozdílné částky mezi úhradou za pohřeb a 

vyplacenou částkou. Výše tohoto rozdílu činí cca 6.000,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje nepodávat žádost na MMR o úhradu rozdílné částky 

mezi úhradou za pohřeb pana J. K. a vyplacenou částkou z pozůstalosti, cca 6.000,- Kč.  Bude 

nákladem obce. 

  

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Informace, žádosti, došlá pošta, různé. 

 

7) 

Žádost o připojení na vodovod – Š. N 30, H. P., p.č. 77, k.ú. Nahořany n.M. 

Pan starosta informoval, že přípojky budou řešeny protlakem pod místní komunikací. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

8) 

Přístřešky – autobusové zastávky. 

Návrhy zastupitelé předloží na příští schůzi. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

9) 

Oprava střechy na budově služeb a skládku v Nahořanech. 

Poptávka na cenovou nabídku byla zaslána třem firmám. 

Jako nejvýhodnější byla nabídka od firmy Masár Pavel – Pokrývačství, ul. Vlastislava 

Moravce 20, Spy, Nové Město nad Metují, IČ: 16276850, za cenu 259.620,- Kč včetně DPH. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

10) 

Poštovní schránka v Dolsku. 

Po dobu úplné uzavírky silnice II/285 Rychnovek – Nahořany bude poštovní schránka 

demontována. V případě nutnosti bude opět vrácena. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

11) 

Dotace Euroregion Glacensis – mezihraniční spolupráce. 

Informoval pan starosta, v květnu a v červnu se uskuteční školní výlet do Polska a do Čech. 

Další akce proběhnou na podzim letošního roku. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

 



 

 

Diskuze: 

 

Schůze ukončena v 18:00 hodin 

Zapsala: Hlávková 

 

Ověřovatelé:  Kateřina Novotná     …………………………………. 

  

Šárka Tomšů             …………………………………. 

 

 

      Josef Hlávko, starosta obce 

 

 

V Nahořanech  3.5. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


