
Zápis 

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala  

ve středu 11.1.2023 

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

 

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

Šárka Tomšů, Miloš Kratěna, Lukáš Kašpar, Milena Valášková 

Omluveni:  

Hosté: ředitelka školy Klára Řeháková, zástupkyně ředitelky Stanislava Henclová. 

Zahájení: 17:00 hodin 

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

zastupitelstva.  Zastupitelstvo bylo usnášení schopné.  

 

Ověřovatelé: Milena Zákravská, Kateřina Novotná  –- schváleno osmi hlasy. 

 

Program schůze:  změna navrženého programu dle pozvánky:  1) informační schůzka o 

provozu ZŠ a MŠ Nahořany,  další body beze změny a  doplněn o došlou poštu . 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje změnu navrženého  programu  doplněného o došlou 

poštu. 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

1) 

Informační schůzka o provozu ZŠ a MŠ Nahořany. 

 

Pan starosta poděkoval škole za vzornou reprezentaci obce Nahořany na rozsvěcení 

vánočního stromku v Nahořanech v prosinci 2022. Paní ředitelka Řeháková a paní Henclová 

seznámila zastupitele s provozem školy a školky v obci a představila novinky na rok 2023. 

Dále se vedla diskuze o provozní době v období prázdnin. Na základě návrhu ze strany školy, 

aby byl limit minimálního počtu šesti dětí pro otevření školky o prázdninách zrušen, navrhli, 

že budou pro rodiče stanoveny termíny, kdy bude školka o prázdninách otevřena. Tuto 

informaci dostanou rodiče již na začátku školního roku a termíny otevření školky o 

prázdninách schválí na svém zasedání zastupitelstvo obce Nahořany. Tato změna bude platná 

od nového školního roku 2023/24 a nebude limit na počet dětí . Zastupitelstvo se shodlo, že 

pro rodiče budou pevné termíny otevření znamenat lepší organizaci a plánování prázdnin 

v období roku. Dále byla vedena diskuze o zlepšení spolupráce mezi školou / rodiči a obcí 

Nahořany. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje změnu, že provoz o prázdninách ve školce 

v Nahořanech bude mít pevně určené termíny na začátku školního roku o provozu v době 

prázdnin. Tato změna bude platná od nového školního roku 2023/24 a nebude limit na počet 

dětí . 

 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 

 



2) 

Smlouva o úvěru. 

Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem smlouvy o úvěru s KB a.s., se sídlem Praha 1, Na 

Příkopě 33 čp. 969, na částečnou úhradu na zakoupení nemovitosti čp. 65 v Nahořanech. 

Výše úvěru je 3 000 000,00 Kč. Jedná se o investiční úvěr – municipální v Kč. 

Zastupitelstvo po seznámení a projednání schvaluje uzavření smlouvy o úvěru. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje uzavření smlouvy o úvěru se společností  Komerční 

banka, a.s., jejímž předmětem je přijetí investičního úvěru ve výši 3 mil. CZK, za účelem 

profinancování nákupu nemovitosti v katastrálním území Nahořany, splatného nejpozději do 

31. 12. 2032  s pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,32%  p. a.  z jistiny úvěru, doba splatnosti 

úrokové sazby končí dnem 30. 12. 2025 a ostatní podmínky uvedené v Návrhu smlouvy o 

úvěru předložené Komerční bankou, a.s., jež je přílohou tohoto zápisu a pověřuje starostu 

k podpisu Smlouvy o úvěru. 

 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3) 

Vodné 2023. 

S navrženou výší vodného seznámil zastupitele pan starosta. 

Navržené vodné pro obec Nahořany  na rok 2023 je  ve výši  31,36,- Kč  bez DPH za 1m3, 

dodané pitné vody. Částka s DPH 10%  činí 34,50 Kč za 1 m3. 

Oznámení o navýšení vodného na rok 2023 bylo doručeno na obecní úřad dne 2.1.2023. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby vstoupil do jednání se zástupcem Českoskalických 

vodáren ohledně včasného předložení ke schválení vodného na další rok. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje cenu vodného na rok 2023 pro obec Nahořany ve 

výši 31,36 Kč za 1m3. Cena je bez DPH. 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4) 

Kontejner na použité oděvy. 

Firma TextilEco a.s., se sídlem Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zaslala 

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 6.5.2014. 

Předmětem dodatku je zrušení odměny obci Nahořany ve výši 600,- Kč za rok. Tato odměna 

se nahrazuje tím, že odměna bude přináležet firmě TextilEco a.s., ve výši 1200,- Kč + DPH, 

za rok. Zastupitelstvo po projednání schvaluje dodatek č. 1. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování 

kontejnerů uzavřené dne 6.5.2014, mezi obcí Nahořany a firmou TextilEco a.s., se sídlem 

Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 a pověřuje starostu k jeho podpisu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení bylo schváleno. 

 



5) 

Rozpočtové opatření č. 13/2022. 

Informovala paní Hlávková, schválil pan starosta dne 6.12.2022. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Informace, žádosti, došlá pošta, různé. 

 

6) 

Odpadové hospodářství – poplatky 2023. 

Všem občanům byla doručena informace o postupu placení za odpady v roce 2023. Ceny byly 

stanoveny na základě ceníku s firmy Marius Pedersen a.s.. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

7) 

Vítání občánků. 

Vítání občánků z obce Nahořany se uskuteční dne 5. března 2023 v zasedací místnosti 

obecního úřadu v Nahořanech. Na základě souhlasu rodičů jim bude zaslána pozvánka na 

vítání občánků. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

8) 

Umístění turistického směrovníku. 

Klub turistů podal žádost o umístění turistického směrovníku na návsi v Dolsku. 

Zastupitelstvo po projednání žádosti souhlasí s umístěním před čp. 19 Dolsko. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje umístění turistického směrovníku na návsi v Dolsku 

před čp. 19. 

 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9) 

Rekonstrukce bytu v čp. 86 v Nahořanech. 

Pan starosta informoval zastupitele, že bylo započato s opravami bytu. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

10) 

Volby prezident 2023. 

Pan starosta informoval, že volební místnost pro volby bude v místnosti po poště v přízemí 

v budově obecního úřadu v Nahořanech. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

11)  

Ohňostroj. 

Pan starosta informoval, že akce ohňostroj v Nahořanech dne 6.1.2023 se uskutečnila za 

velkého počtu občanů. Akce se zdařila i za horšího počasí. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 



12) 

Žádosti o dotaci na rok 2023 – neinvestiční. 

 

- Žádost SDH Nahořany o dotaci na rok 2023. 

SDH Nahořany podalo žádost o dotaci na rok 2023 ve výši 75 tis. Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje dotaci SDH Nahořany na rok 2023 ve výši 75tis. Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze: 

 

Schůze ukončena v 18:30 hodin 

Zapsala: Hlávková 

 

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

  

Kateřina Novotná  …………………………………. 

 

 

      Josef Hlávko, starosta obce 

 

V Nahořanech  16.1.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


