OBEC
NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE

582 73 Nová Ves u Chotěboře 63
tel. 604 475 118, obec@novavesuchot.cz

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Poř. č. 5 /2022 ze dne 12.5. 2022 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky
Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího
řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce
Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola usnesení za duben 2022
3. Nové parcely-projednání informací
4. Lesy
5. Kohoutov-projednání informací, Záměr prodeje
6. Hasiči
7. Horní hřiště-oprava sklípku
8. Rekonstrukce OÚ-projednání informací
9. Žádost p. Králové (č.p.106)- bod trvá
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře 2021
a předložení návrhu závěrečného účtu za rok 2021
11. Předložení účetní závěrky obce Nová Ves u Chotěboře
12. Předložení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní školy Nová Ves u Chotěboře
13. Žádost o dílčí přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2022
14. Různé - _dlouhodobé úkoly:1. kontejnerové stání, 2. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),
3.osvětlení a převod pozemků k Chodníku na Chotěboř, 4. osvětlení Cesta par.č. 2124/1 a skutečné
zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod
trvá), 5. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 6. Cesta do Kohoutova
Rozprava
Termín konání: 12.5.2022
Čas konání: 18:00 hod
Místo konání: kancelář starostky OÚ
Rozšíření programu bylo schváleno na zasedání ZO
Přítomni: Culková, Marková, Karlík, Kolář, Ing. Arch. Marek, Doležán, Ing. Sadílek
Omluveni: Ing. Uchytil, p. Čermák
Hosté: J. Králová, M. Král

1. Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO
a. Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO
konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné
b. Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a
rozšíření
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
c. Starostka navrhla za ověřovatele zápisu Ing. Sadílka, p. Koláře
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno
2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc duben 2022
3. Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám. ZO projednalo informace
o vydání územní změny č.4 ÚP obce Nová Ves u Chotěboře.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves u Chotěboře vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za
použití ust. § 43 odst. 4 a § 55b odst. 7 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb.,o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a §
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, změnu č. 4 územního plánu Nová Ves u Chotěboře.

Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
4. Starostka přednesla informace o práci v lese (brigádníci)
A.
Zastupitelstvo obce projednalo nákup nového sekacího traktůrku na obec
Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení nového sekacího stroje dle finančních možností obce
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno
B.
Zastupitelstvo projednalo zveřejnění záměru prodeje lžíce s přidržovačem na NAR 120 za
30.000,- Kč včetně DPH
Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje lžíce s přidržovačem
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno
ZO projednalo nákup mazacího listu za 6.979,22,-Kč dle cenové nabídky
Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup mazacího listu
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno
5. Starostka přednesla informace o parcelách v Kohoutově. Starostka informovala zastupitelstvo, že
Záměr uveřejněn do 12.5. 2022 (do 11:30. hod), dne 12.5. proběhlo na zastupitelstvu obce
otevření obálek. Komise byla ve složení zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře, zapisovatel
paní Marková. Otevřena obálka na rekreační parcelu č. 1, doručena jedna nabídka (otevření
obálky v 18:30 hod) s cenou 256,- Kč/ 1 m2 bez DPH
Návrh usnesení: ZO schvaluje cenu 256,- Kč/ za 1 m2 bez DPH na prodej pozemku a ZO
souhlasí s vypracování kupní smlouvy JUDr. Slanařovou dle požadavků nastavených ve
zveřejněném záměru, pověřuje starostku obce podpisem předmětné smlouvy na prodej
rekreačního pozemku
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 - schváleno
6. Starostka přednesla zastupitelstvu informace o Dotaci z programu rozvoje venkova pro místní
spolek SDH dětí na stříkačku, bod nadále trvá
C.

ZO bere na vědomí přednesené informace
Pro 7, proti 0, zdržel se

B. Starostka informovala zastupitelstvo o školení zásahové jednotky obce Nová Ves u Chotěboře
ZO bere na vědomí přednesené informace
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
7. Starostka informovala zastupitelstvo o rozsáhlejší opravě sklípku na horním hřišti.
-

Starostka informovala zastupitelstvo o dalších opravách ve sklípku na horním hřištivybetonovaná podlaha, vyzděný celý pult, na který je umístěná nová pracovní deska, nové
dřevěné obložení, nákup nových lednic (2 ks)

ZO bere na vědomí přednesené informace
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
8. Starostka přednesla informace o rekonstrukci archivu a kanceláře starostky, jednací místnosti
-

Starostka informovovala zastupitele o ceně nábytku do kanceláře ve výši 43.000,-Kč
ZO bere na vědomí přednesené informace
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

9. Starostka přednesla zastupitelstvu Žádost paní Králové (č.p.106)
Zastupitelstvo projednalo žádost o odkup pozemku č. 154/2 a schvaluje zveřejnění záměru
prodeje
Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku č. 154/2 ve
vlastnictví obce
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
10. Starostka informovala zastupitelstvo obce o výběrovém řízení na zaměstnance obce dle daných
podmínek, které byly uveřejněny na webových stránkách, na úřední desce obce Nová Ves u
Chotěboře. Výběrové řízení bylo uveřejněno do 12.5. 2022 do 11:30 hod, přišla pouze jedna
nabídka dne 5.5. 2022 v 7:50 hod. Obálka byla otevřena na zasedání ZO 12.5.2022 v 18:50 hod,
komise ZO a zapisovatel paní Jana Marková.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku pana L.S. na místo obecního zaměstnance – údržbář
obce, s nástupem od 1.6. 2022
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno
11. Starostka přednesla ZO Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok
2021 a předložila Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Návrh usnesení: ZO schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u
Chotěboře za rok 2021 v plném rozsahu a neukládá žádná opravná opatření a ZO schvaluje
závěrečný účet za rok 2021 bez výhrad a připomínek
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

12. Starostka přednesla ZO účetní závěrku obce Nová Ves u Chotěboře
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Nová Ves u Chotěboře
za rok 2021 bez výhrad a připomínek
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno
13. Starostka přednesla ZO účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Návrh usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u
Chotěboře za rok 2021 bez výhrad a připomínek
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno
14. Starostka informovala ZO, že byla zaslána žádost na Kraj Vysočina o dílčí přezkoumání
hospodaření obce Nová ves u Chotěboře za rok 2022
ZO bere na vědomí přednesené informace
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
15. Starostka přednesla informaci o konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR na
dny 23. a 24. září 2022 – stanovení počtu volených členů zastupitelstva
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro volební období 2022-2026 počet zastupitelů 9
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno
16. Starostka přednesla rozpočtové opatření č. 2
ZO bere na vědomí
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
17. Starostka přednesla informace k ČOV
A.
Starostka navrhuje oslovit přímého dodavatele na výměnu česel na ČOV – firma IN-EKO
Návrh usnesení: ZO schvaluje oslovit dodavatele na přímo
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno
B.
ZO projednalo smlouvu na věcné břemeno ČOV č.10 dle interního číslování obce Nová Ves u
Chotěboře č. GP 434-90-2015, pověřuje vypracováním JUDr. Slanařovou
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu č. 10 a pověřuje JUDr. Slanařovou
vypracováním předmětné smlouvy
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno
18. Starostka přednesla informaci o konání tradiční pouti v Nové Vsi u Chotěboře
Návrh usnesení: ZO schvaluje konání tradiční pouti ve dnech 21.5.a 22.5. 2022 v Nové Vsi
na obecních pozemcích
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno
19. Starostka přednesla informaci o plánovaných opravách po obci asfaltováním a místní části
Zastáň, oprava mostu na horním konci
Návrh usnesení: ZO schvaluje objednání turba a opravu komunikací po obci včetně mostu
na horním konci
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno
20. Starostka přednesla informaci z Podhůří Železných Hor O.P.S
ZO bere na vědomí
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
21. Různé :dlouhodobé úkoly:1. kontejnerové stání, 2. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),
3.osvětlení a převod pozemků k Chodníku na Chotěboř, 4. osvětlení Cesta par.č. 2124/1 a
skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6.
2020 – bod trvá), 5. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2,6. Cesta do Kohoutova

Bod Různé: ZO schvaluje z dlouhodobých úkolů vyjmout bod č. 4 osvětlení kolem Cesty par.č.
2124/1
Návrh usnesení: ZO schvaluje, úkol splněn
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

22. Rozprava:
Ukončení zastupitelstva obce v 19:35 hod
Ověřovatelé zápisu:
p. Ing. Sadílek ……………………………
p. Kolář………………………………….
starostka obce, Andrea Culková……………………….
Vyvěšeno: 19. 5. 2022
Sejmuto:

