
Zápis 

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala  

ve středu 2.11.2022 

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

 

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

Šárka Tomšů, Miloš Kratěna, Lukáš Kašpar 

Omluveni: Milena Valášková – nemoc 

Hosté:  

Zahájení: 18:00 hodin 

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

členů zastupitelstva.  Zastupitelstvo bylo usnášení schopné.  

 

Ověřovatelé: Miloš Kratěna, Lukáš Kašpar  –- 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) 

Žádost o posílení rozpočtu na provoz školy na rok 2022. 

Paní ředitelka ZŠ a MŠ Nahořany Mgr. Klára Řeháková dala žádost o posílení rozpočtu na 

provoz školy na rok 2022 o částku ve výši 200.000,- Kč. Hlavním důvodem navýšení 

rozpočtu na neinvestiční výdaje je zvýšená cena za el. energii a výdaje spojené s havárií 

v budově školy. 

Zastupitelstvo po projednání žádosti schválilo částku ve výši 200.000,- Kč na neinvestiční 

výdaje na rok 2022 pro PO ZŠ a MŠ Nahořany a rozpočtové opatření č. 11/2022. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje 200.000,- Kč na neinvestiční výdaje na rok 2022 pro 

PO ZŠ a MŠ Nahořany a rozpočtové opatření č. 11/2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2) 

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

Pan starosta předložil návrhy, které doporučuje zahrnout do rozpočtu na rok 2023: 

- PO ZŠ a MŠ Nahořany 1.000.000,- Kč dle předloženého návrhu rozpočtu na rok 2023 

- Cyklotrasa -  400 tis. Kč, 

- Projektové dokumentace -  250 tis. Kč, 

- Rekonstrukce veřejného osvětlení - 500 tis. Kč, 

- Autobusové přístřešky – zastávky Nahořany- Dolsko, Lhota – 400 tis. Kč 

- Oprava bytu v čp. 86 -  400 tis. Kč, 

- Dětská hřiště – úpravy, doplnění – 200 tis. Kč 

- Opravy kostelů – 400 tis. Kč 

- Nátěr střechy budova OÚ N 76 – 300 tis. Kč 



- Opravy komunikací – 500 tis. Kč 

- Oprava vodojem – 300 tis. Kč 

- Fotovoltaika – 1.000.000 Kč 

Pan starosta vycházel ze střednědobého výhledu rozpočtu obce Nahořany. 

Zastupitelé po diskuzi neměli námitek proti výše uvedenému návrhu položek rozpočtu, který 

bude doplněn o další běžné položky, jak v příjmech, tak ve výdajích. Návrh rozpočtu bude po 

zpracování zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě. 

Návrh rozpočtu na rok 2023 bude předložen na příštím zasedání ZO. 

ZO bere na vědomí. 

 

3) 

Rozpočtové opatření č. 8/2022. 

Informovala paní Hlávková, schválil pan starosta dne 12.8.2022. 

Rozpočtové opatření č. 9/2022. 

Informovala paní Hlávková, schválil pan starosta dne 5.9.2022. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

4) 

Kontrolní a finanční výbor – navržení a schválení členů. 

Finanční výbor – předseda finančního výboru paní Milena Valášková navrhla tyto členy: 

Vlasta Martínková, Dolsko 30 a Karolína Šmídová, Černčice. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje  členy finančního výboru: paní Vlasta Martínková,  

Dolsko 30 a Karolína Šmídová, Černčice. 

 

Kontrolní výbor – předseda kontrolního výboru pan Martin Ducháč navrhl tyto členy: 

Pavlína Přichystalová, Nahořany 83 a Radek Pavlát, Nahořany 79. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje členy kontrolního výboru: paní Pavlína 

Přichystalová, Nahořany 83 a pan Radek Pavlát, Nahořany 79. 

 

5) 

Kontrolní výbor. 

Pan starosta zadal úkol kontrolnímu výboru a to kontrolu prodeje majetku v roce 2022. Na 

příští schůzi bude předložena zpráva z kontroly. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

6) 

Finanční výbor. 

Pan starosta stanovil úkol pro finanční výbor – projednání návrhu rozpočtu na rok 2023. 

Zpráva bude předložena na příští schůzi zastupitelstva obce Nahořany. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 



7) 

Oprava kanalizace pod silnicí II/285 v Nahořanech. 

Pan starosta informoval přítomné o průběhu prací. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Informace, žádosti, došlá pošta, různé. 

8)  

Zastoupení obce Nahořany ve věcech územního plánování. 

Jmenování zástupce obce Nahořany k projednávání ve věcech územního plánování – starosta 

pan Josef Hlávko. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany pověřuje pana Josefa Hlávku – starosta obce, jako určeného 

zastupitele pro územní plánování ve smyslu stavebního zákona. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9) 

Zastoupení obce Nahořany pro jednání v DSO Metuje. 

Jmenování zástupce obce Nahořany pro jednání v DSO Metuje – starosta pan Josef Hlávko. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje zástupcem obce Nahořany pro jednání v DSO Metuje 

starostu pana Josefa Hlávka. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Zastoupení obce Nahořany pro jednání v DSO Region Novoměstsko. 

Jmenování zástupce obce Nahořany pro jednání v DSO Region Novoměstsko – místostarosta 

pan Miloš Kratěna. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje zástupcem obce Nahořany pro jednání v DSO Region 

Novoměstsko místostarostu pana  Miloše Kratěnu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Zastoupení obce Nahořany pro jednání v DSO Kladská stezka. 

Jmenování zástupce obce Nahořany pro jednání v DSO Kladská stezka – starosta pan Josef 

Hlávko. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje zástupcem obce Nahořany pro jednání v DSO 

Kladská stezka starostu pana Josefa Hlávka. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 



Zastoupení obce Nahořany pro jednání v Euroregionu Glacensis. 

Jmenování zástupce obce Nahořany pro jednání v Euroregionu Glacensis – starosta pan Josef 

Hlávko. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje zástupcem obce Nahořany pro jednání v Euroregionu 

Glacensis  starostu pana Josefa Hlávka. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10)  

Žádost. 

Pan Š. P., nájemce kulturního zařízení v Nahořanech, si dal žádost na úpravu otevírací doby 

od 1. října 2022 do 31. března 2023. 

Zastupitelstvo obce Nahořany projednalo tuto žádost a rozhodlo o úpravě otevírací doby  od 

1.10.2022 do 31.3.2023 takto: 

V žádosti bylo uvedeno: PO, ÚT, ST, SO – zavřeno, ČT, PÁ, NE – otevřeno, zastupitelstvo 

rozhodlo, že nemá s návrhem problém, ale požaduje otevřeno ještě v sobotu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje  úpravu otevírací doby  od 1.10.2022 do 31.3.2023  

v kulturním zařízení v Nahořanech: 

PO, ÚT, ST – zavřeno, ČT, PÁ,SO, NE – otevřeno,  

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11) 

Vánoční koncert. 

Vánoční koncert v Nahořanech se uskuteční při příležitosti rozsvěcení vánočního stromku 

v sobotu  26.11.2022.  Jedná se o koncert zpěváka pana Josefa Vágnera, se kterým vystoupí 

žáci ze školy v Nahořanech. V případě příznivého počasí bude  vystoupení v prostoru u 

budovy služeb, za nepříznivého počasí v kostele v Nahořanech. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

  

12)  

Parkování před prodejnou a před školou na chodníku v Nahořanech. 

Na tento problém bylo upozorňováno již v minulosti.  

Bude zaslána SMS zpráva s upozorněním, že není možné v těchto místech parkovat.  

Vyřídí: místostarosta p. Miloš Kratěna. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

13) 

Žádost. 

Pan M. H., Nahořany , podal žádost o pronájem budovy „vodárna“ v Nahořanech „pod 

strání“, na p.č. 180/21, k.ú. Nahořany nad Metují. 

Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a rozhodlo, že bude zveřejněn na úřední desce záměr 

obce Nahořany na pronájem. 

 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Nahořany po projednání schvaluje zveřejnění záměru na pronájem 

budovy „vodárna“ v Nahořanech,  p. č. 180/21, k.ú. Nahořany nad Metují, na úřední desce 

obce Nahořany. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Diskuze: 

- Termín příští veřejné schůze zastupitelstva 8.12.2022 od 16:30 hod. 

- Miloš Kratěna – starý lis z moštárny, zastupitelstvo rozhodlo o prodeji 

- Miloš Kratěna – autobusová doprava večerní spoje z Nového Města n. M., pan starosta 

požádal odbor dopravy na KÚ KHK o vyčíslení nákladů 

Schůze ukončena v 19:30 hodin 

Zapsala: Hlávková 

 

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

  

Lukáš Kašpar               …………………………………. 

 

      Josef Hlávko, starosta obce 

 

V Nahořanech  7.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


