
Zápis 

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala  

ve středu 13.10.2021 

v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Nahořanech. 

 

 

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

Kateřina Novotná,    Miloš Kratěna, Milena Valášková. 

Omluveni: Martin Ducháč –  

Hosté:  

Zahájení: 18:00 hodin 

 

Pan starosta přivítal všechny přítomné zastupitele  a  schůzi zahájil.  Bylo přítomno šest členů 

zastupitelstva.  Zastupitelstvo bylo usnášení schopné.  

Ověřovatelé:    Kateřina Novotná, Miloš Kratěna –- schváleno šesti 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 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

1) 

Informace o projektech obce v roce 2021. 

Pan starosta informoval zastupitele o průběhu plánovaných stavebních pracích a jejich 

dokončení: 

- oprava plotu  - školní zahrada – akce dokončena 

- oprava chodníku u řadovek čp. 103 – 108 v Nahořanech - dokončeno  

- opravy v hasičské zbrojnici v Dolsku,- dokončeno 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

2) 

Rozpočtové opatření č. 11/2021. 

Informovala paní Hlávková, schválil pan starosta dne 6.9.2021. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

3) 

Žádost o zrušení práv a závazků ze smlouvy o dílo uzavřené dne 2.6.2021. 

Pan starosta informoval zastupitele, že firma HC STAV s.r.o., Libišany 154, doručila žádost o 

zrušení práv a závazků ze smlouvy o dílo uzavřené dne 2.6. 2021,  na zakázku nazvanou 

„Technické zázemí obce Nahořany, ČOV a kanalizace na p.č. 74/1“. Důvodem ukončení 

plnění jsou nedostatečné kapacity  a obtížná dostupnost materiálových vstupů, v jejichž 

důsledku by firma nebyla schopna zajistit plnění zakázky v dohodnutých termínech. 

Nedošlo k předání staveniště objednatelem dodavateli a tudíž nebudou uplatňovány žádné 

sankce 

Pan starosta předběžně jednal s fimou Atelier-Ingplan, která předložila druhou nejvýhodnější 

nabídku na zakázku nazvanou „Technické zázemí obce Nahořany, ČOV a kanalizace na p.č. 

74/1“. 



Zastupitelstvo obce  projednalo „Dohodu o zrušení práv a závazků ze smlouvy o dílo 

uzavřené dne 2.6. 2021“ mezi obcí Nahořany a firmou HC STAV s.r.o., Libišany 154, IČ 

28406516, a rozhodlo takto: 

 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo obce Nahořany po projednání bere na vědomí ukončení smlouvy na 

zakázku“Technické zázemí obce Nahořany“ se společností HC STAV s.r.o., Libišany 154, 

533 45 Libišany, IČ: 28406516, dohodou. Staveniště nebylo ze strany objednatele předáno a 

nedošlo tak ani k jeho převzetí ze strany dodavatele, nebylo proto ani zahájeno žádné plnění. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo a  pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o 

dílo s druhým účastníkem v pořadí, společností INGPLAN s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 

Velká Jesenice, IČ: 63217031. Důvodem je velmi nízký cenový rozdíl mezi první a druhou 

nabídkou – jedná se o částku 55 246,65 Kč včetně DPH. Uzavření smlouvy s druhým 

účastníkem v pořadí je účelné a hospodárné, jak vzhledem k aktuální situaci na stavebním 

trhu a značnému růstu cen, tak vzhledem k časovým, organizačním i finančním nákladům na 

uskutečnění nového zadávacího řízení. Protože plnění smlouvy nebylo vůbec zahájeno, je 

situace obdobná, jako kdyby první účastník odmítl poskytnout součinnost před podpisem 

smlouvy.“ 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4) 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství. 

Zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku projednalo a schválilo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany po projednání schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství“. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5) 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku  za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství. 

Zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku projednalo a schválilo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany po projednání schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, 

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 



 

6) 

Příprava a podklady k návrhu rozpočtu obce Nahořany na rok 2022. 

Pan starosta předložil návrhy, které doporučuje zahrnout do rozpočtu na rok 2022: 

- Rekonstrukce – oprava kanalizace pod komunikací II/285 v Nahořanech 1.600 tis. 

(bylo zahrnuto již v roce 2021, nedošlo k realizaci), 

- Oprava nátěru na budově PO ZŠ a MŠ Nahořany, ochrana proti plísni, 600 tis. 

- Oprava budovy služeb – cca 1 mil. Kč, 

- Technické zázemí Nahořany – upřesněno podle proúčtování plateb, 

- Autobusové zastávky – Nahořany, Lhota, 

- Oprava budovy – vodárna „Pod strání“, 

- Opravy komunikací, 

- Projektové dokumentace – rybník Lhota. 

Pan Kratěna – dokončit Technické zázemí obce, 

Paní Zákravská – oprava budovy služeb v Nahořanech, 

Paní Tomšů – oprava nádržky ve Lhotě – projektová dokumentace, 

Paní Novotná – oprava betonu v budově hasičské zbrojnice v Dolsku. 

Návrh rozpočtu na rok 2022 bude předložen na příštím zasedání ZO. 

ZO bere na vědomí. 

 

Informace, žádosti, došlá pošta, různé. 

 

7) 

Vstup obce Nahořany do DSO Kladská stezka. 

Pan starosta informoval zastupitele s postupem příprav budování Cyklotrasy Rozkoš. Na 

pracovní schůzce obcí a ostatních zúčastněných, kteří se podílejí na vybudování cyklotrasy 

Rozkoš, byl vysloven požadavek, že by bylo dobře, aby obce vstoupily do DSO Kladská 

stezka. 

Zastupitelstvo po projednání a diskuzi rozhodlo takto: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany projednalo a souhlasí se vstupem obce Nahořany, IČ: 

00272850, se sídlem Nahořany 76, 549 07 Nahořany, do Dobrovolného svazku obcí Kladská 

stezka, IČ: 04708733, se sídlem třída T.G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice. 

 

Výsledek hlasování: Pro 4   Proti 0  Zdrželi se 2 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8) 

Informace: 

Pan starosta informoval zastupitele o stavbách Údržby silnic, KHK a.s. v roce 2022 v okrese 

Náchod. 

Obce Nahořany se bude týkat oprava silnice II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 2. 

etapa (část Rychnovek – Nahořany), začátek dle SOD duben 2022, ukončení říjen 2022, úplná 

uzavírka. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

 

 



 

Diskuze: 

 

Schůze ukončena v 20:00 hodin 

Zapsala: Hlávková 

 

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

  

Miloš Kratěna               …………………………………. 

 

 

      Josef Hlávko, starosta obce 

V Nahořanech  18.10. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


