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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

Poř. Číslo 14/2018 konané dne 6.12.2018 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ 

PŘÍTOMNI: Culková, Doležán, Karlík, Ing. Sadílek, Ing. Arch. Marek, Čermák, 

Marková, Kolář, Ing. Uchytil přítomen od 18.30 hod.  

OMLUVENI:  

HOSTÉ: Kocourková, Doležánová, Čapek, Kolář, Málek L., Uchytil T., Holoubek, Vacek 

 

1. Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO: 

a) Konstatovala řádné svolání ZO a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je 

usnášení schopné. 

b) Schválení programu jednání ZO a požádala o případné doplnění 

c) Schválení ověřovatele zápisu: starostka za ověřovatele navrhla Martina Koláře a 

Ludvíka Čermáka 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu Martina Koláře a Ludvíka Čermáka 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu 

Viz přiložený program k zápisu. 

2. Starostka přednesla kontrolu bodů z minulého zasedání ZO 

3. Starostka přednesla informaci o realizaci Vodovodu do Nového Dvora. Tento týden 

začíná osazování vodoměrů a spouštění vody. Na základě informací z VAK HB jsme 

byli upozorněni na nutnost odstranění vadné elektroinstalace u hydrovaru, spuštění 

vody je nyní pouze po slovní domluvě s VAK HB, vady budou odstraněny do 

určených a předem domluvených termínů. Na tyto vady bylo upozorňováno již 

v červnu roku 2018 a ty se nebrali na zřetel. VAK HB přislíbil příspěvek 10.000,- na 

přípojku. 

ZO bere na vědomí předložené informace.  

4. Starostka přednesla informaci o realizaci Vestavba odborných učeben do půdního 

prostoru včetně bezbariérového přístupu. Starostka předala slovo Ing. Arch. Markovi a 

ten podal podrobné informace o pokračování stavby. Starostka předložila Dodatek 

rozdělení prací – na vícepráce, méněpráce.  

Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek rozdělení prací 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

5. Starostka předložila kupní smlouvu s COPROSYS  

Návrh usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu  

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 - schváleno 

Příchod Ing. Uchytila – 18.30 hod. 

6. Starostka navrhla výběrovou komisi na zakázku ZŠ Nová Ves u Chotěboře – dodávka 

15 ks PC sestav, 2 ks setů interaktivních tabulí, 2 ks notebooků a SW. 



Návrh usnesení: ZO schvaluje výběrovou komisi ve složení Culková, Doležán, 

Marková 

Pro 8, proti 0, zdržel se 1 – schváleno 

7. Starostka předložila návrh žádosti ZŠ Nová Ves u Chotěboře o udělení výjimky 

v počtu žáků ve školní družině.  

Návrh usnesení: ZO schvaluje udělení výjimky ZŠ Nová Ves u Chotěboře 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno 

8. Starostka přednesla smlouvu s Voda CZ o servisní činnosti. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje tuto smlouvu a pověřuje starostku podpisem  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno 

Starostka předala slovo místostarostovi p. Doležánovi, který informoval o průběhu 

reklamace (výměna česel bude realizována v rámci reklamačního řízení). 

Smlouva o povinnostech provozovatele kanalizace (nabídka zpracování dílčích 

úkonů). 

Návrh usnesení: ZO schvaluje nechat vypracovat tuto nabídku. 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

9. Starostka předložila kupní smlouvu s Bc. Klárou Pospíšilovou. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje tuto kupní smlouvu a pověřuje starostku podpisem. 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

10. Starostka přednesla smlouvu s Českou spořitelnou o zajištění komplexních 

bankovních služeb.  

Návrh usnesení: ZO schvaluje tuto smlouvu a pověřuje starostku podpisem. 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno 

11. Starostka přednesla žádost TJ Sokol Nová Ves u Chotěboře o finanční podporu dle 

možností obce na činnost s dětmi a mládeží.  

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek veškerým spolkům, které se věnují činnosti 

s dětmi a mládeží ve výši 5.000,- do konce roku 2018.  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

12. Starostka přednesla projednání žádosti na byt č. 6. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost pí. Břízové, které se navýšilo nájemné o 100,- 

měsíčně proti původní sazbě. 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

13. Starostka přednesla zprávu od O2 na provoz telefonní budky v Nové Vsi u Chotěboře 

na autobusové zastávce. Vzhledem k nevyužívání těchto služeb občany, ZO navrhuje 

ukončení a zrušení této budky. V případě zachování služeb, vyžaduje firma O2 1000,- 

měsíční náklady.  

Návrh usnesení: ZO schvaluje zrušení telefonní budky.  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

14. Starostka předložila rozpočet na rok 2019. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet na rok 2019. 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno   

15. Starostka přednesla žádost o kanalizační přípojku od p. Pavla Šimona. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost, bude uskutečněno do 30.04.2019. 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

a) Starostka předložila informaci o přeložce vodovodního řádu na pozemku Tomáše 

Uchytila. Vzhledem k tomu, že nejsou a nebyla dořešena věcná břemena s VaK 

HB, tudíž veškeré náklady půjdou na úhradu obce Nová Ves u Chotěboře.  

Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost Tomáše Uchytila o úhradu přeložky 

vodovodního řádu. 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 



b) Starostka přednesla informaci k přeložce kanalizačního řádu u JUDr. Bílkové. 

Předala slovo Ing. Uchytilovi a požádala ho o řádné vysvětlení dané situace. Ing. 

Uchytil přednesl, že z jeho strany k žádnému pochybení nedošlo a navrhuje, aby 

přeložka byla uhrazena JUDr. Bílkovou. Starostka informovala o neplatnosti 

smluv o smlouvě budoucí a navrhuje o úhradu nákladu spojené s touto přeložkou 

panu Ing. Uchytilovi v plné výši. Starostka navrhla schůzku s JUDr. Bílkovou.  

Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku jednání s JUDr. Bílkovou. ZO bere na 

vědomí. 

16. Starostka předložila návrh na příspěvek vítání občánku v částce 2.000,- do kolébky a 

příspěvek 3.000,- při nástupu do první třídy ZŠ Nová Ves u Chotěboře pro děti 

narozené v Nové Vsi u Chotěboře. Příspěvek při nástupu do první třídy je splatný vždy 

po 30.9. roku, kdy dítě vstupuje do první třídy.  

Návrh usnesení: ZO schvaluje výši příspěvku. 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

17. Starostka předala slovo místostarostovi p. Doležánovi, který informoval o KD Nová 

Ves u Chotěboře a žádosti mládeže o možnosti využívání posilovny.  

Návrh usnesení: ZO se dohodlo, že do příštího zasedání navrhne řešení a bere na 

vědomí. ZO se domluvilo, že začátkem příštího roku upraví provozní řád KD Nová 

Ves u Chotěboře. 

18. Starostka předložila Směrnici na oběh účetních dokladů obce Nová Ves u Chotěboře. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje. 

Pro 0, proti 9, zdržel se 0 – schváleno 

19. Starostka přednesla žádost Zdeňky Pavlasové na zálohu na lístky do divadla v Praze a 

příspěvek na dopravu do Prahy. 

Návrh usnesení: ZO žádost zamítá. 

Pro 0, proti 9, zdržel se 0 – schváleno 

20. Starostka přednesla informaci o rozšíření účetního programu Fenix ve výši 4.840,- 

Návrh usnesení: ZO schvaluje. 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

21. Starostka přednesla informaci o poplatcích za odpad, stočné a nabídku na koupi 

kontejnerů možnosti spoluúčasti Svazku Podoubraví. ZO bere na vědomí. Starostka 

předala slovo místostarostovi p. Doležánovi, který navrhl nové vybudování 

kontejnerového stání u čísla popisné 146.  

Návrh usnesení: ZO schvaluje vybudování. 

a) Starostka přednesla návrh na hrazení odpadu a to ve výši u trvale žijících obyvatel 

v Nové Vsi u Chotěboře 500,- na osobu za rok, za rekreační nemovitosti 705,- za 

nemovitost za rok. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje tento návrh. 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

b) Starostka přednesla informace o obecních doplatcích stočného a požádala ZO o 

zvážení situace do příštího zasedání ZO. 

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí. 

22. Starostka předala slovo panu Ing. Uchytilovi k podání informací k MAS Podhůří 

Železných hor a požádala ho, aby i nadále zastupoval obec Nová Ves u Chotěboře 

v jednání s MAS Podhůří Železných hor. 

Návrh usnesení: ZO pověřuje Ing. Uchytila v jednání s MAS Podhůří Železných hor.  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

23. Starostka předložila fakturu s CLEERIO na proplacení v částce 8.712,-. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje proplacení částky. 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 



24. Různé:  

a) Starostka předložila střednědobý rozpočet obce. 

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí. 

b) Starostka přednesla informaci o COOP Jednotka HB, kde dochází k opadávání 

omítky ve vnitřních prostorách obchodu. 

Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku o oslovení p. Petra Horáka na opravu 

zdiva.  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

c) Starostka přednesla informaci z plicního oddělení. ZO bylo informováno o nákaze 

občana Nové Vsi u Chotěboře TBC. Starostka předem informovala i COOP 

Jednota HB, pohostinství a pekařství Kellerová. 

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí tuto závažnou informaci a pověřuje starostku 

případným dalším řešením (starostka je v kontaktu s plicním oddělením). 

Ukončení zastupitelstva 20:15 hod. 

Ověřovatelé zápisu: 

p. Čermák …………………………………… 

p. Kolář……………………………………… 

 

  

   

 
 


