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Z Á P I S 
            z jednání zastupitelstva městyse KOUNICE  

                                      č. 18 ze dne 22.11.2017 

 

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

   M. Kysela, M. Sochorová, Ing. Lucie Tlamichová 

                        

OMLUVENI:  Fr. Doktor, Ing. Petr Veselý 

 

VEŘEJNOST:  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno, bylo přítomno 7 členů zastupitelstva,  
2 zastupitelé byli 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. Rozpočtového opatření č. 5/2017 
6. Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy s oddílem nohejbalu včetně výše 

příspěvku 
7. Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy se společností Centrum sociálních 

služeb Poděbrady o poskytnutí dotace na rok 2018 
8. Návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6006849/VB/16 
9. Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy o zajištění povinné školní docházky 

mezi obcemi Kounice a Vykáň 
10. Návrh na schválení příkazní smlouvy k zajištění dopravní obslužnosti na rok 

2018 
11. Návrh na schválení darovací smlouvy na část pozemků č. 1157/3 a 1227/13 

v k.ú. Kounice 
12. Návrh na schválení části pozemku p.č. 955/8 včetně ceny 
13. Návrh na schválení kupní smlouvy na stavbu veřejného osvětlení a veřejného 

rozhlasu – Obytná zóna 2. Etapa 
14. Návrh na schválení kupní smlouvy na stavbu – splaškový kanalizační řas a 

přípojky – Obytná zóna – 2. Etapa 
15. Návrh na schválení kupní smlouvy na stavbu – vodovodní řad – Obytná zóna    

2. etapa 
16. Návrh na schválení darovací smlouvy pro dítě s postižením 
17. Návrh na schválení darovací smlouvy pro dítě (na vybavení, na pomůcky) 
18. Návrh na schválení daru pro pprap. V. S. na transparentní účet 
19. Diskuse 
20. Usnesení 
21. Závěr 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
Program byl schválen. 
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ad 1/   ZAHÁJENÍ, NÁVRH NA ZVOLENÍ ZAPISOVATELE, NÁVRHOVÉ 

KOMISE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 

                        

Zapisovatel:   Lenka Jedelská     
Ověřovatelé zápisu: Martin Kysela, Stanislav Hájek    
Návrhová komise:  Ing. Lucie Tlamichová, Ing. Petr Fadrhonc  
   
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

ad 2/   KONTROLA USNESENÍ   

                     

- splněno – veřejnoprávní smlouvy s JK Sisi, Domovem důchodců Rožďalovice, 
o výpůjčce na mouřeníny podepsány a příspěvky vyplaceny 

- smlouva o dílo s firmou CE-DA s.r.o. podepsána, rekonstrukce ulice Dolní 
dokončena 

- smlouva o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa elektrického zařízení 
k distribuční soustavě č. 17_SOBS01_4121325153 (VO ke hřbitovu) - 
podepsána 

 

ad 3/   ZPRÁVA STAROSTKY 

 

- ulice Dolní je dokončena – stavba předána 

- je hotová projektová dokumentace na ulici Ke Skále, máme vyjádření 
Dopravního inspektorátu, požádáme o dotaci z Fondu obnovy venkova ze 
Středočeského kraje, dotace by měla činit cca 1 380 000 Kč 

- zadat vypracování projektové dokumentace na ulici Pod Lesem, budeme žádat 
o dotaci z MMR 

- starostka informovala o průběhu rekonstrukcí komunikací a chodníků, v Nové 
ulice bude úprava veřejného prostranství takto – chodník a zelený pruh nebo 
dle rozhodnutí obce 

- přechod pro chodce na Černíky a místo pro přecházení u požární zbrojnice a u 
č.p. 76, dne 22.11.2017 byly přechody geodeticky zaměřeny, bude dokončena 
projektová dokumentace 

- rekonstrukce chodníků u Jednoty – majitel č.p. 76 byl několikrát poučen, jak má 
parkovat, aby nebránil rozhledu 

- 31.10.2017 se konalo jednání ohledně zámku, majitel zámku byl přítomen, byl 
překvapen stavem zámku, tak uvidíme, jak to dopadne 

- proběhlo jednání ohledně stavu komunikace na Horka s majiteli pískovny, 
uhradí nám 450 000 Kč v roce 2017 na opravy 

- žádost majitelů rodinného domu č.p. 460 na odkup části pozemku č. 1104/277 
v k.ú. Kounice – zastupitelé nesouhlasí s odkupem tohoto pozemku 

- proběhlo jednání ohledně České pošty, kde byli zástupci z okolních obcí, 
obrátili jsme se na generální ředitele pošty a na Český telekomunikační úřad, 
protože dle vyhlášky 464/2012 Sb. by pošta v Kounicích neměla rušit - 
zastupitelstvo městyse Kounice znovu projednalo návrh České pošty na zřízení 
Pošty Partner v Kounicích, starostka seznámila zastupitele s jednáním 
zástupců České pošty a starostů a místostarostů okolních obcí a zastupitelé se 
rozhodli neschválit zřízení Pošty Partner v obci Kounice – všichni 
zastupitelé souhlasí; hlasování: návrh byl jednomyslně přijat 
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- žádost majitelů rodinného domu č.p. 360 - zastupitelstvo městyse Kounice XV. 
schvaluje prodloužení souhlasu s vjezdem na soukromý pozemek p.č. 339/55 
přes pozemek p.č. 339/59 v majetku městyse Kounice – všichni zastupitelé 
souhlasí; hlasování: návrh byl jednomyslně přijat 

- zastupitelstvo městyse Kounice XVI. schvaluje doplnění stanov MP v čl. 4 
předmět činnosti – zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů pro 
členy Mikroregionu Polabí a jejich zřizované organizace -  všichni zastupitelé 
souhlasí; hlasování: návrh byl jednomyslně přijat; vše pro GDPR – pověřence 
pro městys Kounice, ZŠ a MŠ Kounice zajistí Mikroregion Polabí 

- zastupitelstvo městyse Kounice XVII. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s TJ 
Sokol Kounice – oddíl fotbalu včetně výše příspěvku 50 000 Kč -  všichni 
zastupitelé souhlasí; hlasování: návrh byl jednomyslně přijat – oddíl kopané 
požádal o příspěvek na rok 2017 na náklady spojené s nutnými opravami a 
údržbou hřiště s umělým povrchem a jeho oplocení 

- zastupitelstvo městyse Kounice XVIII. schvaluje příspěvek 100 000 Kč na         
1. etapu opravy varhan v kostele sv. Jakuba -  všichni zastupitelé souhlasí; 
hlasování: návrh byl jednomyslně přijat  

- zastupitelstvo městyse Kounice XIV. schvaluje přidělení bytu č. 11 v Domě 
s pečovatelskou službou p. Janu Martínkovi -  všichni zastupitelé souhlasí; 
hlasování: návrh byl jednomyslně přijat – uvolnil se byt po p. Dubcovi, p. 
Martínek se dostal do tíživé situace, což bylo projednáno předem na poradě 

- výsledky sčítání ve volbách do Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR konané ve 
dnech 20. a 21. října 2017 – ve volebním okrsku Kounice byly hlasovací 
lístky včetně všech preferenčních hlasů sečteny dobře a nemusely být 
odevzdány Ústavnímu soudu v Brně k přepočítání 

 

ad 4/ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

- kamerový systém i měřič rychlosti jsou v provozu 
- silnice na Bříství - uskutečnilo se jednání za účasti zástupců KSÚS, odboru 

dopravy a zástupců okolních obcí – byli jsme informováni, že komunikace se 
bude opravovat (probíhá výběrové řízení na dodavatele – v souvislosti s tím 
KSÚS podala žádost o pokácení topolů, dodali dendrologický posudek, 
projednala jsem také s naším dendrologem, topoly budou pokáceny a za ně 
vysadíme čtyři nové topoly a další ovocné stromy) 

- dne 7.11.2017 proběhly volby do školské rady Základní školy, za zřizovatele 
byli zvoleni M. Sochorová, Ing. K. Klusáček, další zástupci jsou voleni z řad 
pedagogů a rodičů 

- v DPS se rozbila čerpadla u kotlů a v sociálních bytech regulátory, už proběhla 
výměna 

- Advent v Kounicích: 2.12.2017 – Mikulášský běh sáňkovačkou, přátelské 
posezení na OÚ, živý betlém v parku u zámku, rozsvícení vánočního stromečku 
                             3.12.2017 – vánoční setkání JK Sisi 
                             4.12.2017 – Větrání kostela s příběhem 
                             9.12.2017 – Zimní halový turnaj 
                             10.12.2017 – Hudební vystoupení v kostele sv. Jakuba 
                             13.12.2017 – Česko zpívá koledy 
                             16.12.2017 – Vítání občánků, Kounické Vánoce 
                             20.12.2017 – Vánoční čtení v obecní knihovně 
                             24.12.2017 – Vánoční zpívání v kostele sv. Jakuba                              
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Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 

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

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  I. 
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 

Toto rozpočtové opatření obsahuje zejména navýšení příjmů a výdajů na volby do 
Parlamentu Poslanecké sněmovny, na asistenty do mateřské a základní školy, navýšení 
příjmů z daně z přidané hodnoty, navýšení výdajů na regulátory do sociálních bytů a 
opravu kotlů v Domě se sociálními byty – rozpočtové opatření je součástí zápisu. 

 

Diskuse k bodu 5) nebyla. 
 

ad 6/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S ODDÍLEM 

NOHEJBALU VČETNĚ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  II. 
schvaluje veřejnoprávní smlouvu s oddílem nohejbalu včetně výše příspěvku 5 000 Kč.“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 

Oddíl nohejbalu požádal o příspěvek na nákup vybavení – míče, síť, vápno – a 
venkovní nábytek. 

 
Diskuse k bodu 6) nebyla. 
 

ad 7/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY SE SPOLEČNOSTÍ 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY O 

POSKYTNUTÍ DOTACE NA ROK 2018 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
III. schvaluje veřejnoprávní smlouvu se společností Centrum sociálních a zdravotních 
služeb o poskytnutí dotace ve výši 199 950 Kč na rok 2018“. 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 

Dotace je používána na pečovatelskou službu, osobní asistenci, denní stacionáře, 
odlehčovací služby, domácí zdravotní péči, půjčování rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, výchovné vzdělávací nebo aktivizační činnosti, aj. 
 
Diskuse k bodu 7) nebyla. 
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ad 8/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ 

VĚCNÉHO BŘEMENE A SMLOUVU O PRÁVU PROVÉST STAVBU Č. IE-12-

6006849/VB/16 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
IV. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o 
právu provést stavbu č. IE-12-6006849/VB/16. 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 

Jedná se o výměnu nadzemního kabelového vedení elektřiny za zemní vedení v ulici 
Poříčanská. 

 
Diskuse k bodu 8) nebyla. 

 
 

ad 9/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ 

POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY MEZI OBCEMI KOUNICE A VYKÁŇ 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  V. 
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zajištění povinné školní docházky mezi obcemi 
Kounice a Vykáň.“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 
Diskuse k bodu 9) nebyla. 
 

ad 10/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ PŘ)ÍKAZNÍ SMLOUVY K ZAJIŠTĚNÍ 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI NA ROK 2018 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
VI. schvaluje příkazní smlouvu k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu 
Nymburk“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
 

Smlouva bude uzavřena s Městem Městec Králové, v roce 2018 je prokazatelná ztráta 
vzniklá dopravcům v důsledku zajišťování dopravní obslužnosti částkou 180 Kč na 
občana. Městys Kounice přispěje ze svého rozpočtu částkou 246 060 Kč. 
 
 
Diskuse k bodu 10) nebyla. 
 
 

ad 11/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ DAROVACÍ SMLOUVY NA ČÁST POZEMKŮ Č. 

1157/3 A 1227/19 V K.Ú. KOUNICE 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
VII. schvaluje darovací smlouvy na část pozemků č. 1157/3 a 1227/13 v k.ú. Kounice“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 
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Jedná se o pozemek č. 1157/3 ostatní plocha o výměře 50 m2  a pozemek č. 1227/3  - 
koryto vodního toku umělé o výměře 3 218 m2 (podíl 2/60) darované do majetku 
městyse Kounice. 
 
 
Diskuse k bodu 11) nebyla. 

 
ad 12/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ PRODEJE ČÁSTI POZEMKU P.Č. 955/8  V K.Ú. 

KOUNICE VČETNĚ CENY 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
VIII. schvaluje prodej části pozemku p.č. 955/8 v k.ú. Kounice za 250 Kč za 1m2 panu 
M. Šmídovi“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 
Záměr o prodeji části výše uvedeného pozemku byl zveřejněn na úřední desce dne 
07.09.2017, připomínky nebyly podány. 
 
 
Diskuse k bodu 12) nebyla. 
 

ad 13/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ KUPNÍ SMLOUVY NA STAVBU VEŘEJNÉHO 

OSVĚTLENÍ A VEŘEJNÉHO ROZHLASU – OBYTNÁ ZÓNA 2. ETAPA 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  IX. 
schvaluje kupní smlouvu na stavbu veřejného osvětlení – Obytná zóna 2. etapa“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 
Jedná se o veřejné osvětlení umístěné na pozemku p.č. 1035/176, 1035/268 a 
1035/269 v k.ú. Kounice a 3 ls bezdrátových hlásičů obecního rozhlasu vybudované 
v rámci akce Obytná zóna 2. Etapa – lokalita Na Paterých.  
Ujednaná kupní cena činí 1 Kč. 

 
Diskuse k bodu 13) nebyla. 
 
 

ad 14/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ KUPNÍ SMLOUVY NA STAVBU SPLAŠKOVÝ 

KANALIZAČNÍ ŘAD A PŘÍPOJKY – OBYTNÁ ZÓNA 2. ETAPA 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  X. 
schvaluje kupní smlouvu na stavbu splaškový kanalizační řad a přípojky – Obytná zóna 
2. etapa“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 
Jedná se o splaškový kanalizační řad na pozemku p.č. 1035/176, 1035/268 a 1035/269 
v k.ú. Kounice vybudované v rámci akce Obytná zóna 2. etapa – lokalita Na Paterých.  
Ujednaná kupní cena činí 1 Kč. 
 
Diskuse k bodu 14) nebyla. 
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ad 15/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ KUPNÍ SMLOUVY NA STAVBU VODOVODNÍ 

ŘAD – OBYTNÁ ZÓNA 2. ETAPA 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  XI. 
schvaluje kupní smlouvu na stavbu vodovodní řad a přípojky – Obytná zóna 2. etapa“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 
Jedná se o vodovodní řad a přípojky na pozemku p.č. 1035/176, 1035/268 a 1035/269 
v k.ú. Kounice vybudované v rámci akce Obytná zóna 2. etapa – lokalita Na Paterých.  
Ujednaná kupní cena činí 1 Kč. 
 
Diskuse k bodu 15) nebyla. 
 

ad 16/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ DAROVACÍ SMLOUVY PRO DÍTĚ S 

POSTIŽENÍM 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
XII. schvaluje darovací smlouvu pro dítě s postižením na 10 000 Kč“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 
Darovací smlouva na nákup zdravotních pomůcek (zejm. čističku vzduchu) a dalšího 
vybavení. 
 
Diskuse k bodu 16) nebyla. 
 
 
 

ad 17/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ DAROVACÍ SMLOUVY PRO DÍTĚ NA 

POMŮCKY DO ŠKOLY 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
XIII. schvaluje darovací smlouvu pro dítě na pomůcky do školy ve výši 5 000 Kč.“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 
Diskuse k bodu 17) nebyla. 
 

ad 18/ NÁVRH NA SCHVÁLENÍ DAROVACÍ SMLOUVY PRO PPRAP. V.S. 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení „Zastupitelstvo městyse Kounice  
XIV. schvaluje dar ve výši 10 000 Kč pro pprap. V.S. na transparentní účet“ 

 
Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 
Pprap. V.S. byl vážně zraněn při výkonu služby s trvalými následky. 
 
Diskuse k bodu 18) nebyla. 
 

 

 

 



 

 8 

 

ad 19/ DISKUSE 

 

V diskusi se hovořilo rekonstrukci komunikace Ke Skále a opravě varhan v kostele sv. 
Jakuba. 
 

ad 20/ USNESENÍ 

 

 

ad 21 ZÁVĚR  

       

 
Závěr zasedání provedla starostka městyse. Zasedání skončilo v 20:30 hodin. 
Zápis vyhotoven dne 30.11.2017. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: ………………………………………Starostka: ……………………………… 
    
 
 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


