
Zápis 

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala  

v pondělí 30.5.2022 

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

 

Přítomni:     Josef Hlávko,  Milena Zákravská, Kateřina Novotná,  Milena Valášková, 

Miloš Kratěna, Martin Ducháč 

Omluveni: Šárka Tomšů - nemoc 

Hosté:  

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: Milena Zákravská, Milena Valášková   –- schváleno šesti hlasy. 

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

ohledně provozu o prázdninách ve škole v Nahořanech. 

 

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) 

Škola Nahořany. 

Provoz školky o letních prázdninách v roce 2022. 

Paní ředitelka Řeháková informovala zastupitele, že se přihlásilo na prázdniny na letošní rok 

pouze pět dětí do školky. V minulosti bylo zastupitelstvem schválen minimální počet šest dětí. 

Zastupitelstvo projednalo tuto záležitost a rozhodlo, že bude školka o letních prázdninách 

v roce 2022 uzavřena. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje uzavření školky v Nahořanech o letních prázdninách 

v roce 2022. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Žádost o navýšení finančních prostředků. 

ZŠ a MŠ Nahořany, zastoupená p. ředitelkou Řehákovou, podala žádost o navýšení finančních 

prostředků na rok 2022 o 100.000,- Kč. Důvodem navýšení je nový rozpis záloh na 

elektrickou energii na rok 2022. 

Zastupitelstvo bere tuto žádost na vědomí a bude projednána a rozhodnuto po předložení 

vyúčtování el. energie, které bude v měsíci červnu 2022. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

2) 

Závěrečný účet obce Nahořany za rok 2021. 

Návrh závěrečného účtu obce Nahořany za rok 2021 a zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Nahořany za rok 2021, která byla vypracována pověřenými kontrolorkami 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje HK. 

Zveřejnění na „pevné“ úřední desce obecního úřadu Nahořany: 



Návrh závěrečného účtu obce Nahořany za rok 2021 spolu se zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2021 byl vyvěšen v užším rozsahu (textová 

část) od 9.5.2022 do 30.6.2022. 

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: 

 Návrh závěrečného účtu obce Nahořany za rok 2021 spolu se zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2021 byl vyvěšen v úplném rozsahu (včetně 

všech příloh) od 9.5.2022 do 30.6.2022. 

S obsahem návrhu závěrečného účtu obce Nahořany za rok 2021 spolu se zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2021 seznámila zastupitele paní Jana 

Hlávková, účetní obce, a starosta   -   pan Josef Hlávko. 

Návrh závěrečného účtu obce Nahořany za rok 2021 spolu se zprávou výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Nahořany za rok 2021 byl projednán ve finančním výboru dne 27.5.2022.  

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválení navrženého závěrečného účtu obce 

Nahořany za rok 2021 – předseda Milena Valášková. 

Zastupitelstvo obce Nahořany projednalo návrh závěrečného účtu obce Nahořany za rok 2021 

spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2021 a uzavírá 

jej s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje závěrečný účet obce Nahořany za rok 2021 včetně 

zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 

2021, která je jeho součástí a uzavírá jej s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a 

to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3) 

Účetní závěrka obce Nahořany za rok 2021. 

K projednání účetní závěrky byly paní účetní předloženy tyto podklady: 

- účetní výkazy obce Nahořany za rok 2021 (FIN 2-12, rozvaha, příloha, výkaz aktiv a 

pasiv), 

Přílohy: 

- výkazy účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 PO ZŠ a MŠ Nahořany, 

-  návrh závěrečného účtu obce Nahořany za rok 2021, 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nahořany za rok 2021– audit, 

- finanční kontroly – TJ Nahořany, SDH Nahořany, SDH Lhota-Doubravice, 

- inventarizační zpráva za rok 2021. 

Zastupitelstvo obce Nahořany zjistilo, že účetní závěrka obce Nahořany za rok 2021 

poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví ( o účetní jednotce, struktuře majetku, 

závazků a pohledávek) a finanční situace účetní jednotky a přijímá toto rozhodnutí: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje všemi hlasy účetní závěrku obce Nahořany za rok 

2021. Nebyly zjištěny významné nedostatky, které vedou k neúplnosti a neprůkaznosti 

účetnictví, významně nezkreslují účetní závěrku. 

Schválení účetní závěrky  znamená také schválení výsledku hospodaření obce Nahořany za 

rok 2021. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 



4) 

Informace o realizaci  projektu „Technické zázemí obce Nahořany“ – „Dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo“. 

Pan starosta informoval zastupitele o důvodu uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

s firmou INGPLAN s.r.o.,  a to dodatečné stavební práce a změny v provedení díla, 

způsobené okolnostmi, které obec Nahořany nemohla předvídat. 

Zastupitelstvo obce Nahořany po projednání schvaluje „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“ 

uzavřené dne 19.10.2021 mezi objednatelem obcí Nahořany, IČ 272850, zastoupená starostou 

Josefem Hlávkem  a zhotovitelem INGPLAN s.r.o., IČ 6321 7031, Velká Jesenice 1, 552 24 

Velká Jesenice, zastoupená Ing. Zdeňkem Stolínem, jednatel.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2021 se 

společností  INGPLAN s.r.o., IČ 6321 7031, Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice, 

zastoupenou Ing. Zdeňkem Stolínem, jednatelem, na akci „TECHNICKÉ ZÁZEMÍ OBCE 

NAHOŘANY“ a pověřuje starostu k jeho podpisu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5) 

Opravy - budova služeb v Nahořanech, vodárna „pod strání, nátěr budovy školy. 

Pan starosta informoval, že oprava budovy služeb, včetně skládku u nádržky, je dokončena. 

Bude započato s opravou prostranství a chodníku před budovou, včetně položení zámkové 

dlažby. 

Bude provedena oprava fasády na budově vodárna „ pod strání“ v Nahořanech, včetně 

výměny dveří.  

Probíhá příprava na výběrové řízení na zhotovení nového nátěru na budově školy 

v Nahořanech. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

6) 

Rozpočtové opatření č. 3/2022. 

Informovala paní Hlávková, schválil pan starosta dne 19.4.2022 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

7) 

Nakládání s odpadními vodami. 

Pan starosta informoval, že Obec Nahořany  podala žádost o povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových. Bylo požádáno na všechny výpusti ve všech částech obce.  Bylo již 

vydáno „Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových“. Toto 

rozhodnutí je vydáno na dobu pěti let. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

8) 

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce. 

Pan starosta informoval, že počet členů zastupitelstva pro obec Nahořany je v počtu 7 až 15 

členů. 

Zastupitelstvo po projednání rozhodlo, že počet členů pro příští volební období 2022 - 2026 se 

stanovuje na počet 8 (osm) členů zastupitelstva obce Nahořany. 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany stanovilo  a schválilo 8 (osm) členů zastupitelstva obce 

Nahořany pro příští volební období 2022-2026. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Informace, žádosti, došlá pošta, různé. 

 

9) 

Hřbitov Lhota. 

Pan starosta informoval, že byla provedena oprava drenáží na hřbitově ve Lhotě. Drenáže 

byly prorostlé kořeny a muselo se provést vyfrézování.  

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

10) 

Žádost o finanční příspěvek. 

Pan Khac Quoc Bui, Malecí 571, Nové Město nad Metují, nájemce prodejny, si dal žádost o 

finanční příspěvek  na provoz prodejny na rok 2022. V žádosti je uvedeno, že jsou zvýšeny 

hlavně výdaje na elektrickou energii.  

Dále nájemce prodejny informoval, že má zajištěnu náhradu za současnou obsluhu Pošty 

Partner, kterou provozuje v prodejně. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje po projednání finanční dar ve výši 25.000,- Kč na rok 

2022, pro pana Khac Quoc Bui, Malecí 571, Nové Město nad Metují  a pověřuje starostu 

k podpisu darovací smlouvy.  

V darovací smlouvě bude stanoveno: 

- 13.000,- Kč bude vyplaceno v měsíci červnu 2022, 

- v měsících červenec – prosinec roku 2022, po 2.000,- Kč každý tento měsíc po dobu 

trvání nájemního vztahu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11) 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Nahořany. 

Pan starosta informoval zastupitele, že je platný střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 

– 2024. 

Vyzval zastupitele, aby na příští schůzi předložili návrhy na aktualizaci střednědobého 

výhledu obce. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

12) 

Smlouva s dodavatelem na opravu kanalizace v Nahořanech. 

Pan starosta informoval, že bude podepsána smlouva s dodavatelem na opravu kanalizace 

v Nahořanech se  společností  BROCHIER s.r.o., Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10, 

IČ:61246247. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 



13) 

Úplná uzavírka silnice II/285 Rychnovek – Nahořany. 

Pan starosta informoval o stavu prací na úplné uzavírce silnice II/285 Rychnovek – Nahořany 

od 25. dubna do 13. listopadu 2022.  

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

14) 

Autobusová zastávka Nahořany – přístřešek. 

Pan starosta předložil zastupitelům vzhled přístřešku autobusové zastávky. Pan starosta ještě 

zjistí další informace o materiálu a možnosti stojanu na plakáty, aby bylo ve stejném designu. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

15) 

Poptávka na výběrové řízení na akci „ Technické zázemí obce Nahořany – venkovní 

plochy. 

Byly obeslány tři firmy, viz. příl. 1). 

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti INGPLAN s.r.o., Husova 112, 551 01 

Jaroměř, IČ 6321 7031, za cenu 459.907,10 Kč bez DPH, viz. příl. 2). 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany  schvaluje dodavatelem akce „Technické zázemí obce 

Nahořany – venkovní plochy“ společnost INGPLAN s.r.o., Husova 112, 551 01 Jaroměř, IČ 

6321 7031, za cenu 459.907,10 Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

16) 

Rozpočtové opatření č. 5/2022. 

Navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o částku 2.000 tis. Kč. Jedná se o navýšení § 

6171, pol. 6121 – Technické zázemí Nahořany v částce 1.400 tis. Kč a §6171, pol. 5171 

oprava zpevněných ploch v částce 600. tis. , v příjmech bude použita finanční rezerva 

z předchozích let. Došlo k dodatečným stavebním pracím, které nebylo možné předvídat, viz. 

bod 4) tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022, ve výši 2.000 tis. Kč 

v příjmech a ve výdajích. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Diskuze: 

Schůze ukončena v 18:45 hodin 

Zapsala: Hlávková 

Ověřovatelé:  Milena Zákravská     …………………………………. 

  

Milena Valášková             …………………………………. 

 

      Josef Hlávko, starosta obce 

V Nahořanech  31.5. 2022 



 

 


