
Zápis 

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala  

ve středu 31.8.2022 

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

 

Přítomni:     Josef Hlávko,  Milena Zákravská, Kateřina Novotná, Martin Ducháč, 

Šárka Tomšů, Miloš Kratěna od bodu 9) 

Omluveni: Milena Valášková – dovolená v zahraničí 

Hosté:  

Zahájení: 18:00 hodin 

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

členů zastupitelstva, od bodu 9) bylo přítomno šest členů zastupitelstva.  Zastupitelstvo bylo 

usnášení schopné.  

 

Ověřovatelé: Milena Zákravská, Kateřina Novotná  –- 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) 

Ukončené a dokončované stavební  projekty. 

- oprava kanalizace Nahořany, termín prodloužen z důvodu pokládky asfaltů a prací na 

komunikaci. Vše konzultováno se společností Eurovia.  

- oprava budovy služeb Nahořany – ukončeno, 

- oprava budovy vodárna Nahořany – dokončovací práce, 

- oprava budovy školy Nahořany – nátěry ukončeny 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

2) 

Oprava silnice II/285 Rychnovek – Nahořany. 

Informoval pan starosta, asfaltování by mělo být ukončeno do 13.9.2022, probíhá předláždění 

chodníků. U části chodníků před školou a podél čp. 66 dojde k úplnému předláždění. Dále 

budou dle skutečného stavu předlážděny úseky chodníků, které nebudou výškově odpovídat. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

3) 

Rozpočtové opatření č. 6/2022. 

Informovala paní Hlávková, schválil pan starosta dne 7.6.2022. 

Rozpočtové opatření č. 7/2022. 

Informovala paní Hlávková, schválil pan starosta dne 11.7.2022. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

4) 

Volby do zastupitelstev obcí 2022. 

O volbách do zastupitelstev obcí 2022 informoval pan starosta. Proběhnou 23. a 24. září 2022. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 



 

5) 

Čekárna autobusové zastávky Nahořany. 

O probíhajících pracích na čekárně autobusové zastávky v Nahořanech informoval p. starosta. 

Stávající čekárna autobusové zastávky bude zlikvidována, na jejím místě bude umístěna nová. 

Vyřazení čekárny autobusové zastávky Nahořany na p.č. 42, k.ú. Nahořany nad Metují,  inv. 

č. 5/812,  DHM účet 021/0300, pořizovací cena 20.260,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje  vyřazení čekárny autobusové zastávky Nahořany 

inv. č. 5/812 na p.č. 42, k.ú. Nahořany nad Metují, DHM účet 021/0300, pořizovací cena 

20.260,- Kč a její zlikvidování dle druhu materiálu, uložení do železného šrotu, dřevěné části 

spálením, ostatní materiál bud uložen na skládku. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6) 

Střednědobý výhled rozpočtu  na období 2023 – 2026. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  na období  2023 - 2026, byl zveřejněn na úřední 

desce i v elektronické podobě od 27.7.2022 do 30.9.2022. 

Zastupitelstvo po projednání schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2026. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Nahořany na 

období  2023 - 2026. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Informace, žádosti, došlá pošta, různé. 

 

7)  

Zakoupení pozemku. 

Pan starosta informoval zastupitele, že v rámci pozemkových úprav v k.ú. Městec u Nahořan, 

došlo ke změně vlastníka p.č. 2154. Vlastníkem tohoto pozemku je pan R. P. Tato část 

pozemku je nutná k výstavbě cyklotrasy okolo Rozkoše. 

Jedná se o část výše uvedeného pozemku  o výměře cca 145 m2 oddělením části pozemku, 

přesný rozsah prodeje bude vyznačen v geometrickém plánu. Prodejní cena nemovitosti je 

stanovena  dle cen v místě obvyklých za 200,- Kč/ m2. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje  zakoupení pozemku p.p.č. 2154, k.ú. Městec u 

Nahořan, označenou na výkresu o výměře cca 145 m2 z oddělené části pozemku, přesný 

rozsah prodeje bude vyznačen v geometrickém plánu od vlastníka pana R. P. Prodejní cena 

nemovitosti je stanovena dle cen v místě obvyklých na 200,- Kč/1m2 a veškeré náklady 

spojené s prodejem hradí kupující Obec Nahořany.  

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 



 

8)  

Zpravodaj. 

Pan starosta informoval, že obecní zpravodaj je již uzavřen a byl předán k tisku. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

9) 

Odpady. 

Pan starosta poukázal na neutěšitelný nepořádek u některých kontejnerů na tříděný odpad – 

rozbité sklo. Je nutné udržovat pořádek a nedávat hlavně sklo ke kontejnerům, jelikož hrozí i 

nebezpečí poranění. Informace je sdělena i ve zpravodaji. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

10)  

Žádost SDH Dolsko. 

SDH Dolsko si dalo žádost o zakoupení nebo zapůjčení hasičského vybavení. Důvod byl, že 

již zastaralé vybavení bylo vyřazeno. 

Členové zastupitelstva navrhli, aby toto vybavení bylo SDH Dolsko zakoupeno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje žádost SDH Dolsko o zakoupení hasičského 

vybavení. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11) 

Nové osvětlení a vánoční výzdoba. 

Pan starosta informoval zastupitele, že osvětlení na vánoční stromek u autobusové zastávky 

v Nahořanech je nefunkční a proto bude instalováno nové vánoční osvětlení a nové osvětlení 

čekárny autobusové zastávky Nahořany. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje nové osvětlení čekárny a vánoční osvícení stromku u 

autobusové zastávky v Nahořanech. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12)  

Vánoční koncert. 

Vánoční koncert a rozsvěcení vánočního stromku v Nahořanech  se bude konat v sobotu 26. 

listopadu 2022. Pan starosta osloví zpěváka J. V. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje vánoční koncert zpěváka J. V. spolu s rozsvěcením 

vánočního stromku. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



Diskuze: 

- P. Tomšů – vznesla dotaz, zda by nemohla být omezena 30 km rychlost vozidel po 

celé obci Lhota. Pan Kratěna navrhl projednat úsek obytné zóny po celé obci Lhota u 

Nahořan s policií ČR. Bude v tomto ohledu dále jednáno. 

- Pan starosta Josef Hlávko – poděkoval zastupitelům za dosavadní spolupráci a těší 

se na příští volební období. 

                      

 

Schůze ukončena v 18:00 hodin 

Zapsala: Hlávková 

 

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

  

Milena Zákravská             …………………………………. 

 

      Josef Hlávko, starosta obce 

 

V Nahořanech  7.9.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


