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Z Á P I S 
            z jednání zastupitelstva městyse KOUNICE  

                                      č. 14 ze dne 15.03.2017 

 

 
: F. Doktor, Ing. P. Fadrhonc, S. Hájek,  H. Jedelská, L. Jedelská,  PŘÍTOMNI

   M. Kysela, M. Sochorová, Ing. Lucie Tlamichová, Ing. Petr Veselý 
                        
OMLUVENI:  0 

 

VEŘEJNOST: 0  
 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno, přítomno 9 členů zastupitelstva,  
žádný zastupitel nebyl omluven, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.         
 
Jednání bylo zahájeno v 18:30 hodin. 
                    

PROGRAM JEDNÁNÍ:   
 

1. Zahájení, zvolení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2. Kontrola usnesení 
3. Zpráva starostky 
4. Organizační záležitosti 
5. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1/2017 
6. Návrh na schválení inventarizace majetku městyse Kounice za rok 2016 
7. Návrh na schválení zprávy o výsledku hospodaření městyse Kounice za rok 

2016 
8. Návrh na schválení prodeje části pozemku č. 43/3 v k.ú. Kounice včetně 

schválení ceny za prodej pozemku 
9. Návrh na schválení hospodářského výsledku MŠ za rok 2016  
10. Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy s KPPC (rybáři) 
11. Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene 

Č. IE-12-6006914/VB3 
12. Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene                                      

č. IE-12-6006941/VB/01 a IE-12-6007011/VB/1 
13. Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na pořádání 

Memoriálu Petra Šimka 
14. Návrh na schválení darovací smlouvy (příspěvek logopedie) 
15. Návrh na schválení vložení vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě     

Vinice II. do majetku Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s. 
16. Diskuse 
17. Usnesení 
18. Závěr 

 

Program byl schválen. 
 

ad 1/   ZAHÁJENÍ, NÁVRH NA ZVOLENÍ ZAPISOVATELE, NÁVRHOVÉ 

KOMISE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU                 
Zapisovatel:   Hana Jedelská       
Ověřovatelé zápisu: Ing. Lucie Tlamichová, Martin Kysela    
Návrhová komise:  Petr Veselý, Lenka Jedelská    
  

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
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ad 2/   KONTROLA USNESENÍ   

                     
 splněno – smlouva s firmou EXX s.r.o. na osvětlení kostela sv. Jakuba -

podepsána, smlouva s Obcí Radim na svoz velkoobjemového kontejneru 
podepsána, Dodatek č. 1 ke smlouvě s Pečeckými službami s.r.o. podepsán, 
veřejnoprávní smlouvy s OSČČK Nymburk, MEZERA z.s. a Centrem sociálních 
služeb Poděbrady o.p.s. podepsány, Darovací smlouva pro Základní a 
praktickou školu Kostelec nad Černými Lesy podepsána - příspěvek na žáka 
s postižením - vyplaceno, dodatek č. 1 ke smlouvě s HALKO s.r.o. na 
dokončení komunikace Ke Škole podepsán 

 žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci -
komunikace ulice Dolní podána 

 

ad 3/   ZPRÁVA STAROSTKY 
 

- přeložka nadzemního elektrického vedení do země v ulici Nová - začne se 
koncem května, dokončení 20.7.2017; dále se bude ukládat do země 
elektrické vedení ve Slatinách od č.p. 3 - celá ulice Vykáňská, Černická,        
Na Plácku, K Rybníčku a dále kolem archeologického ústavu až ke špitálu 

- veřejné osvětlení – máme na vše revize, ale kolem zámku je nutné provést 
úplnou rekonstrukci – předložen návrh lampy – zastupitelé souhlasí 

- ve středu 1. března 2017 proběhlo jednání se zástupci ministerstva vnitra 
ohledně územního členění – územní příslušnosti městyse Kounice k okresu, 
k obci s rozšířenou působností (k 1.1.2021) -  „Zastupitelstvo městyse Kounice  
XV. schvaluje územní příslušnost k okresu Nymburk a změnu obce 
s rozšířenou působností na Lysou nad Labem“, sešli jsme se se starosty 
okolních obcí, dle vyjádření starostů obcí Černíky, Vykáň a Bříství – všichny 
obce zůstanou u okresu Nymburk a přejdou k ORP Lysá nad Labem. Od 
1.1.2021 si bude možné vyřídit veškeré doklady – občanský průkaz, cestovní 
pas, řidičský průkaz, přihlášení automobilu na kterémkoliv  ORP v ČR (tedy i 
v Českém Brodě, pokud Kounice změní ORP na Lysou nad Labem). Již nyní si 
občané mohou nechat udělat občanský průkaz a cestovní pas na kterémkoliv 
ORP, přihlásit auto na kterémkoliv ORP v druhé polovině roku 2017, řidičské 
průkazy bude možné měnit na kterémkoliv ORP v průběhu let 2018 – 2019 

- zadat vypracování projektové dokumentace na hřiště s umělým povrchem 
před základní školou – nabídka 50 000 Kč bez DPH – zastupitelé souhlasí 

- rekonstrukce chodníků před zámkem včetně veřejného osvětlení – nabídka 
firmy HALKO, bude se rekonstruovat po etapách – zastupitelé osvětlení 

- dopravně bezpečnostní situace v Kounicích – úprava přechodů pro chodce 
- instalace bezpečnostních kamer v Kounicích – zastupitelé souhlasí 
- kritéria pro přijímání dětí do základní a mateřské školy 
- Dva mladí hasiči SDH Kounice se zúčastní v rakouském Villachu Mezinárodní 

soutěže CTIF – městys Kounice jim přispěje na povinné reprezentační oblečení 
- Zastupitelstvo městyse Kounice XVI. schvaluje darovací smlouvu na 10 000 
Kč pro Obec Kostomlátky na oblečení pro hasiče“ 

- Zastupitelstvo městyse Kounice XVII. schvaluje částku 200 Kč za zapůjčení 
nádoby na bioodpad pro chalupáře na jeden kalendářní rok“ 

- Zastupitelstvo městyse Kounice bere na vědomí kritéria pro přijímání dětí do 
mateřské a základní školy pro školní rok 2017/2018“ 
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- Změna číselného označení linky 411 – od 29.4.2017 bude přejmenována linka 
411 na 661, jízdní řád a trasa Český Brod – Starý Vestec – Lysá nad Labem 
zůstává beze změny 

- ve čtvrtek 9. března 2017 se konala kontrola hospodaření městyse Kounice za 
rok 2016 pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, nebyly zjištěny 
žádné chyby a nedostatky, zpráva je na našich webových stránkách 

- žádost majitele pozemku p.č. 1104/16 o uložení kabelu na kabelovou televizi 
do obecního pozemku 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 
ad 4/ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

- oslavy otevření rybníka Cihelna - 22.4.2017 – domečky u rybníka budou do 
konce března i nstalovány, program na oslavy máme zajištěn 

- 27.5.2017 – Dětský den – téměř vše zajištěno – Fešák Píno (13 200 Kč), 
řemesla pro děti, skákací hrad 

- hlavní oslavy 1. písemné zmínky o Kounicích 16.9.2017 – zajištěna hudba, 
šermíři, řemesla, program MŠ a ZŠ, sportovní turnaje, ohňostroj 

- v kostele sv. Jakuba je plánován koncert Jiřího Stivína - 1. října 2017 
- osvětlení kostela bude do Velikonoc hotové 
- ve středu 22.3.2017 od 8:00 do 14:00 nepůjde voda z důvodu přepojování na 

vodovodní řad 
- v pondělí 23. ledna 2017 proběhla na našem úřadě kontrola čerpání dotace na 

rekonstrukci komunikace Klučovská – 2. etapa, kontrolu provedli pracovníci 
odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, kteří stanovili, že 
všechny podmínky dotace byly dodrženy a splněny, žádné nedostatky nebyly 
zjištěny 

- 25. února 2017 – České televize natáčela v Kounicích pořad „Toulavá kamera“, 
vysílat se bude 19.3.2017 

- Volby do Parlamentu ČR – 20. – 21.10.2017 
 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 
 

ad 5/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 1/2017 
 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
I. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Toto rozpočtové opatření obsahuje finanční vypořádání přeplatků a nedoplatků za 
zálohy za rok 2016 v DPS a Domě se sociálními byty a výši příspěvku na státní správu. 
 
Diskuse k bodu 5) nebyla. 

 
ad 6/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTYSE 
KOUNICE ZA ROK 2016 
 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
II. schvaluje inventarizaci majetku městyse Kounice za rok 2016“ 
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Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Přírůstky: 
- účet 021, 022 Dlouhodobý hmotný majetek  - komunikace Klučovská – 2. etapa  
        - propojení komunik. Klučovská a Poříčanská 
        - veřejné osvětlení Klučovská 
        - herní prvek – dětské hřiště u zámku 
        - ochranná síť do sportovní haly 
 
- účet 028, Drobný dlouhodobý majetek   - křovinořez 
        - 2x PC 
        - švédská bedna, gymnastická koza, branka 
        - SDH: elektrocentrála, akumulátor, vysílačka 
 
- účet 018, Drobný dlouhod. nehmotný maj.  - beze změn 
 
- účet 019, Dlouhodobý nehmotný majetek  - beze změn 
 
- 031, Pozemky      - vznikl pouze využitím změny pozemku  
          z orné půdy na komunikaci 
 
Majetek městyse Kounice k 31.12.2016 232 776 386,95 Kč (účetní cena) 
       204 612 501,95 Kč (zůstatková cena – po odpisech) 
 
Diskuse k bodu 6) nebyla. 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 
ad 7/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
MĚSTYSE KOUNICE ZA ROK 2016 
 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
III. schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kounice za rok 
2016“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Kontrola hospodaření proběhla ve dnech 4.10.2016 a 9.3.2017 a nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. 
 
Diskuse k bodu 7) nebyla. 

 
ad 8/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ PRODEJE ČÁSTI POZEMKU Č. 43/3 V K.Ú. 
KOUNICE VČETNĚ SCHVÁLENÍ CENY ZA PRODEJ POZEMKU 
 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
IV. schvaluje prodej části pozemku p.č. 43/3 v k.ú. Kounice vedle č.p. 36 za cenu 
250 Kč za 1m2.“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Městys Kounice 11.1.2017 zveřejnil záměr na úřední desce prodat část pozemku p.č. 
43/3 v k.ú. Kounice. Část pozemku bude prodána majiteli sousední nemovitosti. 
 
Diskuse k bodu 8) nebyla. 
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ad 9/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU MŠ ZA ROK 
2016  

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
V. schvaluje hospodářský výsledek MŠ  za rok 2016“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Diskuse k bodu 9): Zřizovatel projednal s ředitelkou MŠ zhoršený hospodářský výsledek, 
zabezpečení jeho úhrady bude z rozpočtu kapitoly zřizovatele dle zákona č. 218/2000 Sb., § 55 
odst. 2) písm. b). Starostka obce informovala, že záporný hospodářský výsledek Mateřské 
vznikl z důvodu, že školní asistentku nebylo možné hradit z dotace a bude uhrazena 
z příspěvku obce, byla přijata opatření. 
 

ad 10/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ 
PŘÍSPĚVKU S KPPC 
 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
VI. schvaluje příspěvek ve výši 25 000 Kč Klubu přátel Petrova Cechu na nákup ryb a 
VII. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku“ 

  
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Diskuse k bodu 10) nebyla. 
 

ad 11/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 
Č. IE-12-6006914/VB3 
 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
VIII. schvaluje smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a 
právu provést stavbu č. IE-12-6006914/VB3“ 

  
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Jedná se o vybudování nového elektrického zemního kabelového vedení jako propoj 
mezi obcemi Vykáň a Kounice z důvodu zajištění bezporuchové dodávky el. energie 
(minimalizace bezproudí). 
 
Diskuse k bodu 11) nebyla. 
 

ad 12/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 
Č. IE-12-6006941/VB/01, IE-12-6007011/VB/1 
 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
IX. schvaluje smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a 
právu provést stavbu č. IE-12-6006941/VB/01 a X. č. IE-12-6007011/VB/1“ 

  
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Jedná se o přeložku nadzemního vedení do země v části obce Slatiny – ulice Vykáňská, 
Černická, Na Plácku a přeložku nadzemního vedení do země od Archeologického 
ústavu ke špitálu. 
 
Diskuse k bodu 12) nebyla. 
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ad 13/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ 
PŘÍSPĚVKU NA POŘÁDÁNÍ MEMORIÁLU PETRA ŠIMKA 
 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
XI. schvaluje příspěvek ve výši 20 000 Kč na pořádání Memoriálu Petra Šimka a XII. 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku“ 

  
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Diskuse k bodu 13) nebyla. 

 
ad 14/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ DAROVACÍ SMLOUVY  
 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
XIII. schvaluje darovací smlouvu na příspěvek ve výši 4 000 Kč pro dítě s vadou řeči“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů na 10 hodin logopedické výuky pro dítě 
s rozsáhlou vadou řeči. 
 
Diskuse k bodu 14) nebyla. 
 

ad 15/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VLOŽENÍ VODOVODNÍHO A 
KANALIZAČNÍHO ŘADU V LOKALITĚ II. DO MAJETKU VAK NYMBURK, A.S.  
 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
XIV. schvaluje Smlouvu č. 15/2017 s Vodovody a kanalizacemi Nymburk, a.s. “ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Městys Kounice vloží do majetku vodovodní řad a splaškovou kanalizaci na Vinici II a), 
b) a vodovodní řad a gravitační kanalizaci III. etapa, čímž se navýší základní kapitál 
Vak Nymburk a.s., městysi Kounice budou upsány akcie. 
 
Diskuse k bodu 14) nebyla. 
 

 
ad 16/ DISKUSE 
 

Diskuse se týkala průjezdu nákladních automobilů Kounice a nadcházejících oslav. 
 

ad 17/ USNESENÍ 
 
ad 18/ ZÁVĚR  
       
Závěr zasedání provedla starostka městyse. Zasedání skončilo v 20:15 hodin. 
Zápis vyhotoven dne 22.3.2017. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: ………………………………………Starostka: ……………………………… 
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