MĚSTYS NAČERADEC
ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2017 KONANÉHO VE
ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN
Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva, omluven: 1 ), příloha č. 1
Zapisovatel: Martina Švecová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Miroslav Vondrák, Jaroslav Zídek
1.
Zahájení
Starostka městyse Petra Bartoníčková (dále jen “starostka“) zahájila jednání zastupitelstva městyse
v 18:00 hod. a přivítala přítomné zastupitele a občany. Přítomno je 13 členů.
Zastupitelé městyse (ZM) jsou schopni se usnášet, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva. Starostka určila zapisovatelkou Martinu Švecovou.
Starostka oznámila, že dnešní jednání zastupitelstva městyse se bude zvukově zaznamenávat jen pro
účely doplnění zápisu z jednání ZM případně opravu zápisu z jednání ZM, ne za účelem zveřejňování.
Starostka vyzvala ZM k hlasování. Navrhla, aby se na dnešním jednání ZM hlasovalo veřejně. Jiný návrh
nikdo nepřednesl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování.
Výsledek hlasování:

Pro: 13

Proti:0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 41/18/2017 bylo schváleno.
Starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání, který byl zaslán na pozvánkách a dále byl
uveřejněn na úřední desce i na internetu. Vyzvala přítomné k doplnění programu. Starostka navrhuje
doplnění programu - Příspěvek pečovatelské službě Benešov, bod 14 programu, ostatní body
program jsou posunuty. Další návrhy na doplnění programu nebyly. Starostka vyzvala k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje program dnešního jednání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva kontrolního a finančního výboru
4. Načeradské služby – informace
5. Cena stočného na rok 2018
6. Rozpočtové opatření č. 14/2017
7. Rozpočet na rok 2018
8. Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020
9. Odměňování neuvolněných členů ZM
10. Aktualizace Programu obnovy městyse Načeradec
11. Smlouvy o právu provést stavbu
12. Pozemky
a) Koupě – k.ú. Daměnice – pozemek parcelní číslo 1308
b) Směna - k.ú. Řísnice, .ú. Olešná u Načeradce x k.ú. Načeradec
13. Hasičská zbrojnice Načeradec – oprava prvního patra – informace
14. Příspěvek pečovatelské službě Benešov
15. Různé
- přijetí dotace SZIF
- dotace na traktor
- stavba Společenského domu Horní Lhota - vícenáklady
16. Diskuse
17. Závěr
Výsledek hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 42/18/2017 bylo schváleno.
Starostka městyse konstatovala, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a nebyly k němu žádné
námitky.
2.
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Starostka navrhla do návrhové komise Ing. Jana Beránková a Ing. Lukáše Vítka (Daměnice). Další návrh
nikdo nevznesl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec volí návrhovou komisi ve složení Ing. Jana Beránková a Ing.
Lukáš Vítek (Daměnice).
Výsledek hlasování:
Ing. Jana Beránková:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Výsledek hlasování:
Ing. Lukáš Vítek, Daměnice: Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 43/18/2017 bylo schváleno.
Dále starostka navrhla ověřovatele zápisu, a to Mgr. Miroslava Vondráka a Jaroslava Zídka. Jiný návrh
nikdo nevznesl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec volí ověřovatele zápisu Mgr. Miroslava Vondráka a Jaroslava
Zídka:
Výsledek hlasování:
Mgr. Miroslava Vondráka:
Pro: 12
Proti:0
Zdrželi se: 1
Výsledek hlasování:
Jaroslav Zídek
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 44/18/2017 bylo schváleno.
3.
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Starostka předala slovo paní Ing. Janě Beránkové, člence kontrolního výboru, která přednesla zprávu o
kontrole, která byla provedena dne 14.11.2017. Byla zkontrolována usnesení z 17. jednání ZM a dále byla
provedena kontrola plnění všech usnesení z jednání ZM Načeradec za rok 2016. ZM bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru.
Starostka předala slovo paní Lence Blehové, předsedkyni finančního výboru, která přednesla zprávu o
kontrole pokladny městyse Načeradec a faktur, která proběhla dne 15.12.2017. ZM bere na vědomí zprávu
finančního výboru.
4.
Načeradské služby – informace
Starostka předala slovo panu Josefu Holému, předsedovi dozorčí rady Načeradských služeb s.r.o., který
seznámil ZM a přítomné se zprávou dozorčí rady. V letošním roce další jednání dozorčí rady se konalo dne
30. října. Byla provedena kontrola faktur vydaných, faktur došlých, pokladních dokladů včetně pokladní
hotovosti a výpisů z běžného účtu za období 1.5.2017 – 30.9.2017. Dozorčí rada neshledala žádné chyby a
nedostatky. Dne 30.10.2017 byla provedena kontrola hospodaření společnosti Načeradské služby s.r.o.
městysem Načeradec. Rada městyse pověřila Ing. Šmejkalovou a Mgr. Švárovou. V provedené kontrole
nebyly shledány chyby a nedostatky.
Dozorčí rada a jednatelé společnosti navrhují valné hromadě schválit snížení nájmu dle nájemní smlouvy
vodovodů a kanalizací za účelem jejich provozování z 215.000 Kč bez DPH na částku 100.000 Kč pro rok
2017 a následující, a to z těchto důvodů:
- společnost v roce 2017 vložila do oprav, služeb a materiálu více prostředků: opravovala se ČOV v
Načeradci – technologie v celkové částce: 88.828,- Kč
- společnost si v tomto roce pořizovala nové provozní řády celkem v částce: 21.780,- Kč
- společnost provedla revize elektro na vodojemech a ČOV v celkové částce 4.756,- Kč
- společnost v měsíci červenci řešila a opravovala přívod vody do vodojemu v Olešné v celkové částce
11.600 Kč
Došlo sice k navýšení ceny stočného z 34,80 Kč na 38,11 Kč za m3. Ale v minulém roce došlo ke snížení
ceny vodného z 20,03 Kč na 18,29 Kč za m3. Ceny jsou bez DPH.

Poté se ujala slova opět starostka a vyzvala přítomné k dotazům nebo připomínkám. Žádné dotazy nebyly.
Starostka požádala návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení. Jiný návrh nebyl přednesen.
Na jednání ZM se dostavil Ing. Petr Postřihač. Přítomno 14 členů ZM.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje nájemné za provozování vodovodů a kanalizací
v obcích Načeradec, Olešná a Horní Lhota uvedené v článku 7 nájemní smlouvy podepsané mezi
obcí Načeradec a společností Načeradské služby s.r.o. dne 19.7.2012 a to ve výši 100.000 Kč bez
DPH. Toto nájemné je platné za rok 2017 a následující roky.
Výsledek hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 45/18/2017 bylo schváleno.
5.
Cena stočného na rok 2018
Starostka podala informaci k finanční analýze stočného v obci Načeradec, kterou obdrželi ZM v příloze na
dnešní jednání. Tato finanční analýza (FA), která byla součástí podmínek obdržení dotace ze SFŽP na
projekt Kanalizace a ČOV Načeradec stanoví cenu stočného pro obec Načeradec. Cena stočného platná
od 1.1.2018 dle FA je 46,18 Kč. ZM může schválit sníženou cenu o 10 %, tj. cenu 41,56 Kč. Cena
stočného snížena o 10% je v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace.
Vyzvala přítomné k dotazům, námitkám a připomínkám. Jiné připomínky nebyly. Nikdo jiný návrh
nepřednesl. Starostka vyzvala návrhovou komisi k přednesení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje cenu stočného snížit z 46,18 Kč (bez DPH) dle
finanční analýzy z roku 2008 o 10 % na částku 41,56 Kč (bez DPH). Cena stočného pro obec
Načeradec a Olešná ve výši 41,56 Kč (bez DPH) je platná od 1.1.2018.
Výsledek hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 46/18/2017 bylo schváleno.
6.
Rozpočtové opatření č. 14/2017
Starostka oznámila, že přílohou k dnešnímu jednání obdrželi ZM rozpočtové opatření č. 14/2017. Toto
rozpočtové opatření bude vyvěšeno na úřední desce městyse. Vyzvala přítomné k dotazům. Žádné dotazy
nebyly. Starostka požádala návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení. Jiný návrh přednesen nebyl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje Rozpočtové opatření č. 14/2017 (příloha zápisu).
Výsledek hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1 ZM nehlasoval

Usnesení č. 47/18/2017 bylo schváleno.
7.
Rozpočet na rok 2018
Starostka sdělila, že ZM obdrželi přílohou k dnešnímu jednání návrh rozpočtu městyse Načeradec na rok
2018. Návrh rozpočtu byl též vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce a to od 2.12.2017 do
18.12.2017. Tento návrh rozpočtu na rok 2018 je schodkový. Bude uhrazen z finančních prostředků roku
2017. Rozpočet na rok 2018 je přílohou k zápisu.
Starostka vyzvala k diskusi. Žádné připomínky ani dotazy nebyly. Nikdo jiný návrh nepřednesl. Starostka
vyzvala návrhovou komisi k přednesení návrhu usnesení o návrhu rozpočtu na rok 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje navržený Rozpočet městyse Načeradec na rok 2018
jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen z finančních prostředků minulých let (příloha
zápisu).
Výsledek hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdrželi se: 1

1 nehlasoval

Usnesení č. 48/18/2017 bylo schváleno.
8.
Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020
Starostka seznámila ZM a přítomné s Rozpočtovým výhledem na rok 2019 a 2020, který je přílohou tohoto
zápisu a také byl zaslán ZM jako příloha k dnešnímu jednání. Poté vyzvala přítomné k dotazům, námitkám
a připomínkám. Dotazy ani připomínky nebyly. Nikdo jiný návrh nepřednesl. Starostka vyzvala návrhovou
komisi k přednesení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a na rok

2020 (příloha zápisu).
Výsledek hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdrželi se: 1

1 ZM nehlasoval

Usnesení č. 49/18/2017 bylo schváleno.
9.
Odměňování neuvolněných členů ZM
Starostka se ujala slova. Od 1. ledna 2018 nabude účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zásadně mění stávající právní
úpravu právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí a zavádí do praxe nové koncepční řešení
celé problematiky odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Zákon dále ke dni své
účinnosti zrušil stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů. V intencích nové právní úpravy vláda stanovila nařízením vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, výši odměn za výkon jednotlivých
funkcí členů zastupitelstev územních samosprávných celků nově. Odměna je podle § 72 výše uvedeného
zákona uvolněným členům zastupitelstva obce poskytována ze zákona, je nároková. Neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce může obec poskytovat za výkon funkce odměnu, o které rozhodne
zastupitelstvo městyse.
Veškeré materiály potřebné k výše uvedenému byly ZM zaslány přílohou na dnešní jednání. Vyzvala
přítomné k dotazům, námitkám a připomínkám. Diskutovalo se k odměnám řádového zastupitele a člena
výboru, který není členem zastupitelstva, kdy odpovědnost za funkci není ve stejné rovině. Starostka a
místostarosta Ing. Svoboda odpověděli, že odměny jsou ve stejných rovinách jako doposud. Nikdo jiný
návrh nepřednesl. Starostka vyzvala návrhovou komisi k přednesení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny
v souladu se zákonem č. 99/2017 Sb., o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. za
měsíc v následujících částkách:
Neuvolněný místostarosta
7.510,- Kč,
člen rady
1.946,- Kč,
předseda výboru
1.604,- Kč,
člen výboru
1.080,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
540,- Kč,
člen rady a zároveň člen výboru
2.486,- Kč,
člen výboru, který není členem zastupitelstva
540,- Kč.
Zastupitelstvo městyse Načeradec v souladu se zákonem č. 99/2017, o obcích stanoví, že
měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode
dne 1.1.2018.
Výsledek hlasování:

Pro: 12

Proti: 1

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 50/18/2017 bylo schváleno.
10.
Aktualizace Programu obnovy městyse Načeradec
Starostka sdělila, že ZM obdrželi přílohou k dnešnímu jednání aktualizace Programu obnovy městyse
Načeradec. Tento dokument slouží převážně k žádostem o dotaci. Podrobně vysvětlila Starostka vyzvala
přítomné a ZM k dotazům. S dotazem vystoupil pan Mgr. Havlíček Karel ZM, který konstatoval, že obec
Pravětice je v aktualizaci Programu obnovy městyse Načeradec uvedena pouze 3x, jednou že existují,
jedou že budou opraveny Boží muka, vybagrování rybníka,. Pravětice by si zasloužili větší pozornost
v dokumentu. Starostka odpověděla, že v Pravěticích se vybudovala úpravna vody. Kdykoliv se tento
dokument může doplnit. Nikdo jiný dotaz ani připomínku neměl. Nikdo jiný návrh nepřednesl. Starostka
vyzvala návrhovou komisi k přednesení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje Aktualizaci Programu obnovy městyse Načeradec
Výsledek hlasování:

Pro: 12

Proti: 1

Zdrželi se: 0

1 ZM nehlasoval

Usnesení č. 51/18/2017 bylo schváleno.
11.
Smlouvy o právu provést stavbu
Starostka se ujala slova a podala informace, proč je nutné uzavřít smlouvy o právu provést stavbu. V rámci
možné výstavby chodníků v ulici Lhotecká a v ulici Vožická v Načeradci je nutné tyto smlouvy schválit a
podepsat vzhledem k tomu, že městys některé pozemky pod stavbou nevlastní. Vlastník pozemku dává
uzavřením této smlouvy svůj souhlas s tím, aby stavebník Městys Načeradec zhotovil předmětnou stavbu
na předmětném pozemku. Městys poté může požádat o stavební povolení. Starostka sdělila, že smlouva

byla vypracována právníkem.
Starostka vyzvala přítomné a ZM k dotazům. Josef Janouš (ZM) se zeptal na směnu nebo koupi pozemků
p.č. st. 94 a p.č. 210/2. Starostka odpověděla, že se jedná o tak malé výměry, o tomto se neuvažovalo.
Majitelé souhlasí s prodejem pozemků. Je možné, že se zřídí věcné břemeno. Dále probíhala diskuse o
budoucím provedení stavby chodníku v ulici Lhotecká. Diskuse k novému projektantovi. Jiné připomínky
nebyly. Nikdo jiný návrh nepřednesl. Starostka vyzvala návrhovou komisi k přednesení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje smlouvu o právu provést stavbu (viz. příloha), která
bude podepsána s vlastníky pozemků parcelní číslo st. 94 v k.ú. Načeradec a parcelní číslo 210/2
v k.ú. Načeradec.
Zastupitelstvo městyse Načeradec pověřuje starostku podpisem smluv o právu provést stavbu.
Výsledek hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se:0 1 ZM nehlasoval

Usnesení č. 52/18/2017 bylo schváleno.
12.
a)

Pozemky

Koupě pozemku p.č. KN 1308 v k.ú. Daměnice

Starostka oznámila přítomným a ZM, že Rada městyse Načeradec doporučuje zastupitelstvu městyse
koupi pozemku p.č. KN 1308 v k.ú. Daměnice o výměře 514 m2, druh pozemku: ostatní plocha. Starostka s
majitelem tohoto pozemku o možném prodeji diskutovala a souhlasí s prodejem. Pokud se ZM rozhodne
koupit tento pozemek dojde zde k výstavbě plochy na odpadové kontejnery.
Starostka vyzvala přítomné k dotazům nebo připomínkám. Žádné dotazy nebyly. Starostka požádala
návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení. Jiný návrh nebyl přednesen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec souhlasí s koupí pozemku parcelní číslo KN 1308 v k.ú.
Daměnice, obec Načeradec za částku 60 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s koupí výše
uvedeného pozemku hradí Městys Načeradec.
Výsledek hlasování: Pro:

14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 53/18/2017 bylo schváleno.
b)

Směna – k.ú. Řísnice, k.ú. Olešná u Načeradce x k.ú. Načeradec

Starostka se ujala slova. Městys Načeradec má zájem směnit pozemek parcelní číslo 1480 v k.ú.
Načeradec za pozemky zapsané na LV 80 v k.ú. Řísnice a pozemky zapsané na LV 687 v k.ú. Olešná u
Načeradce. Směnou pozemků dojde k narovnání vlastnických vztahů tj. obecní budova v Řísnici bude,
v případě, že dojde ke směně, na pozemcích ve vlastnictví městyse Načeradec. Starostka jednala
s majitelem pozemků zapsaných na LV 80. Rada městyse Načeradec doporučuje ZM schválit tuto směnu.
Záměr městyse Načeradec týkající se směny pozemku parcelní číslo 1480 v k.ú. Načeradec zapsaný na
LV 10001 pro městys Načeradec za pozemky zapsané na LV 80 v k.ú. Řísnice a pozemky zapsané na LV
687 v k.ú. Olešná u Načeradce byl vyvěšen dne 1.12.2017 a sejmut dne 15.12.2017.
Jedná se o pozemky k akci „Cikán“ - Protipovodňová a protierozní opatření.
Starostka vyzvala přítomné k dotazům nebo připomínkám. Žádné dotazy nebyly. Starostka požádala
návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení. Jiný návrh nebyl přednesen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje provést směnu pozemku parcelní číslo KN 1480
v k.ú. Načeradec, obec Načeradec o výměře 10254 m2 (15 Kč za 1 m2), která je ve vlastnictví
Městyse Načeradec, IČ 00232289 za pozemky zapsané na LV 80 v k.ú. Řísnice, obec Načeradec
a za pozemky zapsané na LV 687 v k.ú. Olešná u Načeradce, obec Načeradec. (celková
dohodnutá cena 207.000 Kč)
Podmínky směny:
- směna bude provedena jen v případě, že majitelem pozemků zapsaných na LV 687 v k.ú.
Olešná u Načeradce bude pouze pan Josef Javorský, r.č. 451224/020, trvale bytem Kučerka
71, Načeradec
- návrh na vklad hradí Městys Načeradec
- daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Městys Načeradec, IČ 00232289
- Výměra pozemků bude finančně dorovnána. Městys Načeradec doplatí částku 53.190 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 54/18/2017 bylo schváleno.

13.
Hasičská zbrojnice Načeradec – oprava prvního patra – informace
Starostka městyse Načeradec se ujala slova. V tomto bodě jednání podala informace k úpravě 1.
nadzemního podlaží v Hasičské zbrojnici v Načeradci. Rada městyse Načeradec projednala úpravu
v prvním patře a navrhuje další úpravy (celkovou rekonstrukci) , tj. úprava povrchu, silnoproud, obklady a
podlahy za částku 509.696 Kč bez DPH. Tím nastal problém v tom, že výběrové řízení již bylo vypsáno a
dne 5.9.2017 podepsána smlouva o dílo s firmou Stavos, která byla v tomto výběrovém řízení vybrána.
Zastupitelstvo městyse doporučuje pověřit starostku zadáním zakázky "Další stavební úpravy na hasičské
zbrojnici v Načeradci". Další práce (úprava povrchu, silnoproud, obklady a podlahy) jsou vyčísleny na
částku 509.696,- Kč + 21% DPH tedy 616.732,- Kč vč. DPH. V souladu s článkem 2, odstavcem 2.3.4,
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse Načeradec, existuje varianta tuto
zakázku zadat přímo firmě, která původní výběrové řízení vypsané a zveřejněné na úřední desce dne
29.05.2017 vyhrála a 5. 9. 2017 s ní byla podepsána smlouva o dílo tj. firmě Stavos Benešov s.r.o., neboť
se jedná o práce obdobného charakteru.
Starostka podrobně vysvětlila, o jaké práce se jedná. Starostka vyzvala přítomné a ZM k dotazům.
Diskutovala se o zadání veřejné zakázky. Diskutovalo se o dalším vypsání výběrového řízení. Diskutovalo
se o opravách, které budou prováděny a jak budou prováděny. Dále probíhala diskuse o provedených
opravách na hasičárně v minulých letech. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu ohledně opravy
v hasičské zbrojnici v Načeradci. Starostka městyse bude dále jednat s firmou a na příštím zasedání
Zastupitelstva městyse Načeradec podá informace.
14.
Příspěvek pečovatelské službě Benešov
Starostka sdělila, že v přílohách k dnešnímu jednání obdrželi ZM návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace na rok 2018, která má být uzavřena mezi Městysem Načeradec a Pečovatelskou
službou okresu Benešov. Obec, která přiděluje sociální službě dotaci z veřejných peněz (obecního
rozpočtu), musí tak činit v souladu s pravidly veřejné podpory. Nejjednodušším řešením je uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018. Městys Načeradec poskytne
Pečovatelské službě neinvestiční dotaci ve výši 330 tis. Kč a to na podporu činnosti v oblasti sociálních
služeb a k zajištění pečovatelské služby pro občany obce Načeradec.
Poté vyzvala přítomné k dotazům, námitkám a připomínkám. Připomínky nebyly. Nikdo jiný návrh
nepřednesl. Starostka vyzvala návrhovou komisi k přednesení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje neinvestiční dotaci ve výši 330.000 Kč Pečovatelské
službě okresu Benešov, IČ 714 59 251 a dále schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace na rok 2018 uzavřenou dle ustanovení § 159 zákona č. 500/2004, správní řád,
ve znění pozdějších předpisů a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování: Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 55/18/2017 bylo schváleno.
15.
Různé
Opět se slova ujala starostka.
Přijetí dotace SZIF
Starostka informovala přítomné ZM o registraci akce: Oprava kapliček v Načeradci. Ministerstvo
zemědělství poskytlo dotaci ve výši 249.398 Kč (vlastní zdroje 106.886 Kč) z programu 12966 – Údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků na opravu kapliček v Načeradci – kaplička sv. Tadeáše, Horní
Lhota zvonička a 4 ks kapliček Křížové cesty. Realizace této akce je stanovena poskytovatelem do
29.9.2018. Poté vyzvala přítomné k dotazům, námitkám a připomínkám. Připomínky nebyly. Nikdo jiný
návrh nepřednesl. Starostka vyzvala návrhovou komisi k přednesení návrhu usnesení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství
z programu 12966 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na akci Oprava kapliček v
Načeradci (identifikační číslo žádosti: 129D662002139) ve výši 249.398 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 56/18/2017 bylo schváleno.
Starostka informovala přítomné ZM o další registraci akce: Oprava křížků v Načeradci. Ministerstvo
zemědělství poskytlo dotaci ve výši 118.233 Kč (vlastní zdroje 50.672 Kč) z programu 12966 – Údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků na opravu křížků v Načeradci – dva křížky u silnice směr Pravětice

na Daměnice, 1 ks pod „Cikánem“ směrem na Daměnice, 3 kříže Křížové cesty. Realizace této akce je
stanovena poskytovatelem do 29.9.2018.
Poté vyzvala přítomné k dotazům, námitkám a připomínkám. Připomínky nebyly. Nikdo jiný návrh
nepřednesl. Starostka vyzvala návrhovou komisi k přednesení návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství
z programu 12966 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na akci Oprava křížků v
Načeradci (identifikační číslo žádosti: 129D662002139) ve výši 118.233 Kč.
Výsledek hlasování: Pro:

13

Proti: 0

Zdrželi se:0

Usnesení č. 57/18/2017 bylo schváleno.


Dotace na traktor
Starostka informovala o podání žádosti na lesní techniku na pořízení nového traktoru. Bohužel jsme dotaci
neobdrželi.
Tento bod byl projednán před bodem programu 14/ Příspěvek Pečovatelské službě Benešov
Stavba společenského domu Horní Lhota – vícenáklady
Starostka podala informace o vícenákladech na Výstavbu společenského domu v Horní Lhotě. Vznikly v
důsledku demolice stavby a založení stavby – 352.860 Kč, další náklady vznikly s pořízením dveří jiných,
než byly v rozpočtu stavby - 118.000 Kč. Další vícenáklady vzniknou s pořízením střešní krytiny – dle
dohody se pořídí jiná než je v rozpočtu stavby. Vícenáklady se budou pohybovat v předpokládané výši 700
tis. Kč. Poté vyzvala přítomné k dotazům, námitkám a připomínkám. Slova se ujal Ing. Petr Postřihač – ZM
a jednatel firmy RECTA s.r.o. (firma, která byla vybrána ve výběrovém řízení na výstavbu společenského
domu Horní Lhota). Vysvětlil, proč jsou vícenáklady u demolice a založení stavby. Poté podal další
informace k rozpočtu stavby. Probíhala diskuse k probíhající stavbě.
Jiný návrh nepřednesl. Starostka vyzvala návrhovou komisi k přednesení návrhu usnesení.


Ing. Petr Postřihač opustil zasedání Zastupitelstva městyse Načeradec. Přítomno 13 ZM.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje vícenáklady na stavbu “Výstavba společenského
domu v Horní Lhotě” v předpokládané výši 700.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 58/18/2017 bylo schváleno.
16.
Diskuse
Ing. Krejčová Blanka požádala o informace o lesním hospodaření. Starostka odpověděla a podala
informace o těžbě v obecních lesích, o nákladech na těžbu a výsadbu.
Smrž Karel sdělil, že děkuje za opravu dlažby na náměstí. Poté se zeptal, zda by v Načeradských novinách
mohli být občané informováni o osobách, s kterými jsou uskutečňovány prodeje pozemků apod. Starostka
odpověděla, že bohužel nemůžeme z důvodu zákona o ochraně osobních údajů. Dále podal informaci o
parkování ve Vožické ulici v Načeradci. Vadí mu hustý dým z komínů v topné sezóně. Odpověděla
starostka, že městys nemůže kontrolovat, ale úřad s přenesenou působností. Pana Smrže Karla zajímala a
požadoval informaci k cestě kolem p. Holého v Olešné. Nyní není průjezdná a není možné projet do lesa ve
vlastnictví p. Smrže. Dříve existovala služebnost. Odpověděla starostka, že se jedná o soukromý pozemek
a bohužel městys toto řešit nebude. Probíhala diskuze k lesním cestám.
Hlinský Ant. sdělil, že chodníky v obci, tedy na náměstí jsou špatné. Starostka podala informaci, že žádost
o dotaci se bude podávat na jaře příštího roku a dále sdělila, že chodník na náměstí by se opravoval až
v případě úpravy Zámeckého náměstí.
Josef Javorský sdělil, že asi Kučerka k obci Načeradec nepatří a vozovka je samý led. Starostka sdělila, že
se prohrnuje a provádí posyp ulic dle počasí a potřeby s tím související.

17.
Závěr
Starostka popřála Všem krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Starostka ukončila zasedání Zastupitelstva městyse Načeradec v 19:50 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 19.12.2017
Zapisovatelka:

Martina Švecová

………………………………

Starostka:

Petra Bartoníčková

……………………………...

Místostarosta:

Ing. Karel Svoboda

………………………………

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Miroslav Vondrák
Jaroslav Zídek

……………………………….
……………………………….

