Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala
ve středu 29.6.2022
v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Nahořanech.
Přítomni: Josef Hlávko, Milena Zákravská, Kateřina Novotná, Milena Valášková,
Miloš Kratěna, Martin Ducháč, Šárka Tomšů
Omluveni:
Hosté:
Zahájení: 18:00 hodin
Pan starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a schůzi zahájil. Bylo přítomno
sedm členů zastupitelstva. Zastupitelstvo bylo usnášení schopné.
Ověřovatelé: Martin Ducháč, Šárka Tomšů –- schváleno sedmi 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
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo schváleno.
1)
Dokončení projektů.
- „Technické zázemí obce Nahořany „ – práce jsou ukončeny, stavba předána.
16.7.2022 ve 14:00 hodin bude otevřeno pro veřejnost s posezením. Bude odhalena deska se
jmény významných hasičů. Pan starosta navrhl, aby občerstvení bylo uhrazeno z finančních
prostředků obce Nahořany a SDH Nahořany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje uhrazení občerstvení dne 16.7.2022 při otevření
prostor „Technického zázemí obce Nahořany“ pro veřejnost.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

„Oprava budovy služeb Nahořany“ – oprava je ukončena, včetně zpevněné plochy
v okolí budovy.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
-

2)
Rozpočtové opatření č. 4/2022.
Informovala paní Hlávková, schválil pan starosta dne 5.5.2022
Zastupitelstvo bere na vědomí.
3)
Poptávka na výběrové řízení na akci „Očištění a nátěr fasády ZŠ a MŠ Nahořany“
Byly obeslány 4 firmy, viz. příl. 1).
Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Jaroslav Valášek JP INTERIER, Fr. Kupky
325, Dobruška, IČ: 41248210, za cenu 446.000,- Kč bez DPH, viz. příl. 2).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje dodavatelem akce „Očištění a nátěr fasády ZŠ a
MŠ Nahořany“ firmu Jaroslav Valášek JP INTERIER, Fr. Kupky 325, Dobruška, IČ:
41248210, za cenu 446.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

4)
Návrh střednědobý výhled rozpočtu.
Zastupitelstvo projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2026.
Návrh bude zveřejněn na úřední desce a projednán na příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
5)
Projekt Česko- polské setkávání – dotace z EU.
O plnění tohoto projektu informoval pan starosta.
Uskutečnily se vzájemné výlety mezi školami. SDH Nahořany, jeho zástupci, byli v Polsku,
polská strana přijede v září 2022.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Informace, žádosti, došlá pošta, různé.
6)
Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu.
Pan starosta podal informaci, že dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2), písm. p),
musí zastupitelstvo schvalovat a vyslovovat souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu
mezi obcí a členem zastupitelstva obce.
Pracovněprávní vztah s obcí na základě dohody o provedení práce od 1.7.2022 pro člena
zastupitelstva – starosta obce pan Josef Hlávko, Nahořany 111 – vedoucí manažer projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje a vyslovuje souhlas s uzavřením pracovněprávního
vztahu od 1.7.2022 mezi obcí Nahořany a členem zastupitelstva obce panem Josefem
Hlávkem, dohoda o provedení práce – vedoucí manažer projektu.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno.

6

Proti

0

Zdrželi se

1

7)
Opravy místních komunikací.
Pan starosta informoval, že byl zakoupen přívěs za auto a vibrační deska NTC z České
Skalice. Drobné opravy komunikací budou prováděny svépomocí.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
8)
Zhotovení urnového hrobu na hřbitově ve Lhotě.
Pan starosta informoval, že byl zhotoven urnový hrob na hřbitově ve Lhotě pro sociální
pohřby – ukládání uren.

Dne 30.6. 2022 budou do tohoto hrobu uloženy pozůstatky pana Jaromíra Kačera, který
zemřel v lednu 2022.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
9)
Oprava kanalizace v Nahořanech – silnice 285/II.
Pan starosta informoval, že dle jednání s dodavatelskou firmou budou práce zahájeny kolem
11.7.2022.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
10)
Rekonstrukce bytu v čp. 86 v Nahořanech.
Rekonstrukce bude v zimních měsících.
Došlo k havárii v bytě p. Cihláře v čp. 86 v Nahořanech, mokrý flek na stropě. Tento stav je
v řešení.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
11)
Autobusová zastávka.
Pan starosta informoval zastupitele na základě cenové nabídky od firmy ABRIS-SK s.r.o.,
V.I. Čapajeva 249/17, Michalovce, Slovenská republika, IČ 51860490, o realizaci
autobusové zastávky LARA-2A. Informoval, že zastávka je včetně montáže, žárově
zinkována, opatřena bezpečnostním sklem 6 mm. Střecha z materiálu LEXAN. Cena celého
modulu je 87.891,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje dodavatelem autobusové zastávky firmu ABRIS-SK
s.r.o., V.I. Čapajeva 249/17, Michalovce, Slovenská republika, IČ 51860490, za cenu
87.891,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Diskuze:
- Pan Kratěna – upozornil, že poslední autobus z Nového Města n. Metují do Nahořan
jede v 18:41 hodin.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k získání informace ohledně veřejné dopravy na KÚ KHK –
pan Nosek.
- Pan Kratěna – občané by chtěli umístit herní prvky na prostranství k pohostinství
v Nahořanech.
Vyjádření zastupitelů:
- p. Zákravská – nepovažuje za nutné, není to dětské hřiště,
- pan starosta Hlávko také nepovažuje za potřebné umístění herních prvků v této lokalitě.
Jako důvod zdůraznil, že je dětské hřiště u OÚ a herní prvky se v intervalech rozšiřují,
dále bylo z rozpočtu obce vybudováno dětské hřiště u ZŠ a MŠ Nahořany. Tyto hřiště
musejí pravidelně procházet každý rok zpoplatněnou revizí.
- Pan Kratěna – byl proveden prořez stromů odborníkem. Úklid větví se uskuteční
v nejbližší době.

Schůze ukončena v 19:30 hodin
Zapsala: Hlávková
Ověřovatelé: Martin Ducháč
Šárka Tomšů

………………………………….
………………………………….
Josef Hlávko, starosta obce

V Nahořanech 1.7.2022

