
Zápis 

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala  

ve středu 2.3.2022 

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

 

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

Kateřina Novotná,  Martin Ducháč, Miloš Kratěna 

Omluveni: Milena Valášková - nemoc 

Hosté: p. R., ing. R., ing. B., ing. Š. 

Zahájení: 17:00 hodin 

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

členů zastupitelstva.  Zastupitelstvo bylo usnášení schopné.  

Ověřovatelé: Miloš Kratěna, Šárka Tomšů    –- 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) 

Žádost o vydání stanoviska ke společnému povolení (územnímu rozhodnutí a 

stavebnímu povolení) stavby „POSKLIZŇOVÁ LINKA Areál Nad Závistníkem – 

NAHOŘANY“ – žadatel Ing. Otto Beneš, stavební inženýrská kancelář, Palachova 1742, 

547 01 Náchod, IČO 652 16 679, zastupuje na základě plné moci investora Nahořanská 

a.s., Nahořany 112, 549 07 Nahořany, IČO 252 89 845. 

Zastupitelstvo obce Nahořany bylo s projektovou dokumentací uvažované stavby 

obeznámeno na pracovní schůzce zastupitelstva dne 2.2.2022. 

Pan starosta seznámil přítomné s rekapitulací jednání v minulém období ohledně uvažované 

stavby. Dále doplnil, že vydaný uzemní plán obce Nahořany vymezil plochu pro zemědělskou 

výrobu bez jakékoliv další specifikace a upozornil na vydanou aktualizaci Zásad územního 

rozvoje, dle které se přesouvá silniční obchvat obce Městec, z jižní na severní stranu– viz. 

příloha č.1) zápisu ze dne 2.3.2022. 

Pan starosta vyzval přítomné k diskuzi.  

Ze strany přítomných nikdo nevznesl připomínku a proto dal hlasovat o vydání stanoviska. 

„Kdo ze zastupitelů souhlasí s kladným vydáním stanoviska ke společnému povolení 

(územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení) stavby „POSKLIZŇOVÁ LINKA Areál Nad 

Závistníkem – NAHOŘANY“ – žadatel Ing. Otto Beneš, stavební inženýrská kancelář, 

Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČO 652 16 679, zastupuje na základě plné moci investora 

Nahořanská a.s., Nahořany 112, 549 07 Nahořany, IČO 252 89 845. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje  a vydává  kladné  stanovisko ke společnému 

povolení (územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení) stavby „POSKLIZŇOVÁ LINKA 

Areál Nad Závistníkem – NAHOŘANY“ – žadatel Ing. Otto Beneš, stavební inženýrská 

kancelář, Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČO 652 16 679, zastupuje na základě plné moci 

investora Nahořanská a.s., Nahořany 112, 549 07 Nahořany, IČO 252 89 845. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 



 

2) 

Žádost o dotaci. 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nahořany na zajištění dopravní 

obslužnosti veřejnou linkovou dopravou. 

Pan starosta seznámil zastupitele s výše uvedenou smlouvou mezi obcí Nahořany a 

Královéhradeckým krajem. Jedná se o příspěvek na dopravu na rok 2022 ve výši 8.954,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

Nahořany na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou“ mezi obcí Nahořany 

a Královéhradeckým krajem na rok 2022, ve výši 8.954,- Kč a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3) 

Žádosti o dotace na rok 2022 – neinvestiční. 

 

- Žádost SDH Nahořany o dotaci na rok 2022. 

SDH Nahořany podalo žádost o dotaci na rok 2022 ve výši 70 tis. Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje dotaci SDH Nahořany na rok 2022 ve výši 70tis. Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Nahořany na rok 2022. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Nahořany na částku 70.000,- Kč. 

S obsahem veřejnoprávní smlouvy seznámil zastupitele a přítomné pan starosta. 

Veřejnoprávní smlouva bude po podpisu oběma stranami zveřejněna po dobu nejméně 3 let 

ode dne zveřejnění na úřední desce na adrese www.nahorany.eu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje veřejnoprávní smlouvu na rok 2022 mezi obcí 

Nahořany a SDH Nahořany na částku 70.000,- Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

- Žádost o dotaci na rok 2022 SDH Lhota – Doubravice. 

SDH Lhota - Doubravice podal žádost o dotaci na rok 2022 ve výši 20 tis. Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje žádost o dotaci SDH Lhota-Doubravice na rok 2022 

ve výši 20 tis. Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení bylo schváleno. 

http://www.nahorany.eu/


 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Lhota - Doubravice na rok 

2022. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Lhota-Doubravice na částku 20.000,- Kč. 

S obsahem veřejnoprávní smlouvy seznámil zastupitele a přítomné pan starosta. 

Veřejnoprávní smlouva bude po podpisu oběma stranami zveřejněna po dobu nejméně 3 let 

ode dne zveřejnění na úřední desce na adrese www.nahorany.eu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje veřejnoprávní smlouvu na rok 2022 mezi obcí 

Nahořany a SDH Lhota - Doubravice  na částku 20.000,- Kč a pověřuje starostu k jejímu 

podpisu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

-        Žádost TJ Nahořany z.s. o dotaci na rok 2022. 

Tělovýchovná Jednota z.s.  Nahořany podalo žádost o dotaci na rok 2022 ve výši 65 tis. Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje dotaci Tělovýchovné Jednotě z.s. Nahořany 76 na rok 

2022 ve výši 65 tis. Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ  z.s. Nahořany 76 na rok 2022. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Nahořany z.s. na částku 65.000,- Kč. 

S obsahem veřejnoprávní smlouvy seznámil zastupitele a přítomné pan starosta. 

Veřejnoprávní smlouva bude po podpisu oběma stranami zveřejněna po dobu nejméně 3 let 

ode dne zveřejnění na úřední desce na adrese www.nahorany.eu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje veřejnoprávní smlouvu na rok 2022 mezi obcí 

Nahořany a Tělovýchovnou jednotou  Nahořany z.s., Nahořany 76,   na částku 65.000,- Kč a 

pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Žádosti o finanční příspěvky na rok 2022 

 

- Spolek žen Nahořany, Nahořany 76. 

Spolek žen Nahořany, Nahořany 76, podal žádost o finanční příspěvek na činnost na rok 2022 

ve výši 15.000,- Kč. 

Pan starosta navrhl částku  ve výši 15.000,- Kč,  tak jak byla uvedena v žádosti, jako bylo 

poskytnuto v předchozích letech. 

 

 

http://www.nahorany.eu/
http://www.nahorany.eu/


Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje finanční dar ve výši 15.000,- Kč na rok 2022, pro  

Spolek žen  Nahořany, Nahořany 76, 549 07 Nahořany  a pověřuje starostu k podpisu 

darovací smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

- Myslivecký spolek Nahořany, Nahořany 76. 

MS Nahořany, Nahořany 76, podal žádost o finanční příspěvek na činnost na rok 2022 ve výši 

10.000,- Kč. 

Pan starosta navrhl částku ve výši 10.000,- Kč,  tak jak byla uvedena v žádosti, jako bylo 

poskytnuto v předchozích letech. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč na rok 2022, pro 

Myslivecký spolek Nahořany, Nahořany 76, 549 07 Nahořany  a pověřuje starostu k podpisu 

darovací smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

- SDH Dolsko, Nahořany 76 

SDH Dolsko, Nahořany 76, podalo žádost o zakoupení hasičského pracovního stejnokroje pro 

jednotku SDH Dolsko. Jedná se o 8 ks kompletní pánský pracovní stejnokroj a 8 ks pánské 

tričko s krátkým rukávem. Jedná se o částku cca 30 tis. Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje zakoupení 8 ks kompletních hasičských pánských 

pracovních stejnokrojů, včetně 8 ks pánských triček s krátkým rukávem, pro SDH Dolsko, 

Nahořany 76. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4) 

Informace o navýšení záloh el. en. na rok 2022. 

Pan starosta informoval zastupitele o navýšení měsíčních záloh el. en. v roce 2022 v PO ZŠ a 

MŠ Nahořany. Zálohy byly navýšeny cca o 140 % i obci Nahořany. 

Paní ředitelka ZŠ a MŠ Nahořany si musí dát žádost o navýšení rozpočtu škole na rok 2022. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

5) 

Projednání a zadání výběrového řízení na „Oprava kanalizace v Nahořanech“ silnice  č. 

II/285 Nahořany. 

 

Pan starosta požádal pana Michala Kudrnáče, Zámecká 240, 547 01 Náchod, o zpracování 

administrace výběrového řízení na opravu kanalizace v Nahořanech, silnice č. II/285 

Nahořany. Pan Kudrnáč nabídku přijal, nabídková cena za zpracování 19.500,- Kč. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje zadání administrace spojenou se zpracováním 

výběrového řízení na „Oprava kanalizace v Nahořanech“, silnice č. II/285 Nahořany“,   firmě 

Michal  Kudrnáč, Zámecká 240, 547 01 Náchod, IČ 691 455 98 ,  a  pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6) 

Záměr obce na prodej pozemku p.č. 56/1 – část 132 m2, k.ú. Lhota u Nahořan. 

Záměr na prodej byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 1.2.2022 do 31.3. 

2022. 

Obec neobdržela jinou žádost na odkoupení výše uvedeného pozemku, tzn. že jediným 

žadatelem jsou J. a P. H., Nahořany. 

Prodejní cena: pozemek p.č. 56/1 – část, k.ú. Lhota u Nahořan, výměra 132 m2 (bude 

upřesněno geometrickým plánem), cena za pozemek 50,- Kč/1m2 + veškeré výdaje 

související s prodejem (hradí nový budoucí vlastník). 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje panu J. H. a paní P. H., oba  bytem Nahořany ,  

odprodej pozemku p.č. 56/1 – část  132 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem), k.ú. 

Lhota u Nahořan,  za cenu 50,- Kč/1 m2 + veškeré výdaje související s prodejem hradí  

budoucí vlastníci a pověřuje místostarosty k podpisu kupní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Jeden zastupitel se vylučuje z hlasování pro možnou podjatost. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Informace, žádosti, došlá pošta, různé. 

 

7) 

Rozpočtové opatření č. 1/2022. 

Informovala paní Hlávková, schválil pan starosta. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

8) 

Členský příspěvek finančních prostředků do rozpočtu DSO Kladská stezka. 

Pan starosta informoval zastupitele o výši členského příspěvku do rozpočtu DSO Kladská 

stezka, jehož je Obec Nahořany novým členem. Jedná se o částku 50 tis. Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany po projednání schvaluje členský příspěvek finančních 

prostředků do rozpočtu DSO Kladská stezka ve výši 50.000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 



9) 

Technické zázemí Nahořany – oprava. 

Informoval pan starosta – práce probíhají podle plánu, uskutečňují se kontrolní dny – bez 

závad. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

10) 

Uvolněný byt v čp. 86 Nahořany po p. Š. 

Pan starosta informoval, že byt byl v pondělí 28.2.2022 předán zástupcům obce Nahořany.  

- pan starosta navrhl, zda ho Obec Nahořany nenabídne jako podporu „člověk v tísni“ pro 

uprchlíky z Ukrajiny nebo asistenčnímu centru KHK. 

- pan Kratěna – byt není vybaven. 

ZO rozhodlo po diskuzi, že prozatím se nechá v záloze, a bude započato s rekonstrukcí, nebo 

může být nabídnut později. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

11) 

Finanční dar. 

Zastupitelstvo obce Nahořany po projednání schválilo finanční dar pro Ukrajinu – 

Velvyslanectví Ukrajiny – účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny: č.ú. 

304452700/0300,  ve výši 50 tis. Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje finanční dar  ve výši 50.000,- Kč, pro  Ukrajinu - 

Velvyslanectví Ukrajiny – účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny, č.ú.   

304452700/0300. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12) 

Čištění okolí nádrže Rozkoš. 

Pan starosta informoval, že jako každoročně i v letošním roce proběhne úklid okolí Rozkoše. 

Akce se uskuteční 9.4. 2022. Účastnit se mohou jednotlivci i spolky. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

13) 

Zpravodaj. 

Příspěvky do zpravodaje zaslat p. starostovi. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

14) 

Žádost. 

Pan Štefan Petrovics, nájemce pohostinství Nahořany, požádal o změnu provozní doby 

v zimních měsících listopad až březen. 

Zastupitelstvo po projednání této žádosti rozhodlo, že v zimních měsících listopad až březen 

musí být otevřeno pro veřejnost minimálně tři dny v týdnu od 17:00 hodin do 22:00 hodin.  

V ostatních měsících dle nájemní smlouvy. 

 

 



 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje změnu provozní doby v zimních měsících listopad až 

březen v kulturním zařízení v Nahořanech, a to pro veřejnost musí být otevřeno minimálně tři 

dny v týdnu od 17:00 hodin do 22:00 hodin. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

15) 

Vítání občánků. 

Vítání občánků se uskuteční 29.4.2022. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

16) 

NONA 92, o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují. 

NONA 92, o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují, podala žádost o finanční 

příspěvek na činnost na rok 2022. 

Pan starosta, navrhl částku jako v minulých letech a to 10.000,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč, pro  NONA 92, 

o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují – denní Stacionář NONA a pověřuje 

starostu k podpisu darovací smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

17) 

Rozpočtové opatření č. 2/2022. 

Paní Hlávková – účetní, seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2/2022. Navýšení 

rozpočtu v příjmech i ve výdajích o částku 2.800 tis. Kč. Jedná se o navýšení § 6171, pol. 

6121 – Technické zázemí Nahořany, v příjmech bude použita finanční rezerva z předchozích 

let. V roce 2021 byla nižší prostavěnost, než byl plán, proto dochází k úpravě rozpočtu 2022. 

Dále je zahrnut finanční dar na podporu Ukrajiny, který bude kompenzován rezervou 

rozpočtu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022, ve výši 2.800 tis. Kč 

v příjmech a ve výdajích. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

18) 

Rekonstrukce budovy služeb Nahořany. 

O provedení opravy informoval pan starosta. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 



 

 

Diskuze: 

- Paní R. – Veřejná vyhláška na úřední desce ohledně parkování aut, týká se 

posklizňové linky v Městci. Upozornila, že je špatně čitelné a nejde rozpoznat, kde 

budou kamiony stát. 

Odpověděl pan Kratěna – místostarosta, že musí vznést dotaz na odbor dopravy na MěÚ Nové 

Město nad Metují, který tuto veřejnou vyhlášku vydal. 

- Paní Novotná – nutné odstranit větve podél silnice mezi VKK Městec směrem 

k Rozkoši.  

Zajistí pan starosta. 

- Paní Tomšů – oplocení nádržky ve Lhotě, ořezání vrby na návsi ve Lhotě. 

Pan starosta požádal, aby hasiči provedli nátěr sloupků zelenou barvou, bude zakoupeno 

pletivo a nádržka se oplotí. Ořezání vrby na návsi provedou hasiči v měsíci březnu. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Schůze ukončena v 18:35 hodin 

Zapsala: Hlávková 

 

Ověřovatelé:  Miloš Kratěna       …………………………………. 

  

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

 

 

      Josef Hlávko, starosta obce 

V Nahořanech  7.3. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


