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Vážení spoluobčané. 
Než jsme se nadáli, uplynul už  půlrok 
tohoto roku, roku 2009. Pomalu začínáme 
realizovat akce, které jsme si na tento rok 
připravili. V programu obnovy venkova se 
realizuje oprava vnitřních omítek v místní 
kapli, poté se provede výmalba a úklid. Celá 
kaple bude už z velké části opravená a 
budou zbývat detaily, jako jsou dveře do 
věže, mříž a dovybavení dříve ukradeným 
inventářem. Doufáme, že se podaří i opravit 
hřbitovní zeď s nátěrem a na staré zdi se 
provede úprava koruny. Toto se bude z větší 
části dělat brigádnicky. Ve středu obce se 
bude realizovat obnova nátěru na kostele sv. 
Jana Nepomuckého a oprava severozápadní 
stěny věže. Připravuje se výměna oken, 
která se bude provádět restaurátorským 
způsobem- co půjde se zachová. Toto se vše 
připravuje a realizuje tak, aby se v roce 
příštím mohl dát kostelu nový kabát 
v podobě opravy fasády a nového 
prodyšného nátěru. Přes OPS Železné hory 
jsme získali dotaci na opravu mostů přes 
Novoveský potok, je podepsána dohoda o 
poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace. 
Bylo zahájeno výběrové řízení na odbahnění 
rybníka Perno, kterou pro nás zajišťuje 
firma Stavona Jihlava. To proto, aby se 
během zadávání vše správně dokumentovalo 
a při závěrečném vyhodnocení něco 
nechybělo. Stále čekáme na zprávu o stavu 
podané žádosti na kanalizaci, do dnešního 
dne jsme stále ve hře, očekáváme zprávu. 
  To nejsou všechny činnosti, připravuje se 
dokumentace na rekonstrukci, zateplení a 
vylepšení budovy zdejší základní školy. Je 
požádáno několik firem o podání nabídky na 
úpravu zeleně v obci a projektuje se oprava 
návsi s doplněním některých chodníků. 
   Po dohodě s Lesy ČR se připravuje 
revitalizace potoka od mostu na hlavní 
silnici po most na Vísku. Zde Lesy 
zpracovaly tři možné návrhy nad kterými se 
bude koncem měsíce diskutovat se sousedy 
potoka. Připravujeme akce tak, aby se nám 
v obci líbilo a dobře žilo. 

   Toto bylo o tom co se dělá a co se 
v nejbližší době bude dělat. A teď z trochu 
jiného soudku. Rozmáhá se nám tu nešvar  
volně se pohybujících domácích zvířat ( psi, 
kočky, slepice ). Toto je upraveno vyhláškou 
č. 1 z roku 2003, která v bodě d) říká toto „ 
nechat psy nebo jiná zvířata bez dozoru 

volně pobíhat (tj. mimo dohled pána a 
zároveň neovladatelné jeho pokyny), 
popř. obtěžovat občany. Ponechat zne-
čištěná veřejná prostranství exkrementy 
těchto zvířat - vlastník zvířete je povinen 
ihned takové znečištění odstranit. Tato 
opatření platí zejména a bezvýhradně v 
intravilánu obce. Zvláště je zakázáno 
zvířata vůbec přivádět nebo přinášet na 
dětská hřiště a pískoviště.“  Toto je ně-
kterými spoluobčany porušováno, hlav-
ně po zimě bylo vidět jak „pejskaři“ chodí 
venčit, a kde co zapomněli. Nejsou 
všichni stejní. Najdou se takoví, kteří po 
svém pejskovi vše uklidí, ale jejich hod-
ně málo. Zatím nechci jmenovat kladné, 
ale ani záporné příklady. Doufám, že 
kladných příkladů po tomto upozornění 
přibude. Jedná se o všechny chovatele, 
jak psů, koček, tak i slepic. KAŽDÝ 
MUSÍ ZABEZPEČIT, ABY SE TATO 
ZVÍŘENA NEDOSTÁVALA NA VE ŘEJ-
NÁ  PROSTRANSTVÍ.  Papírový nebo 
igelitový sáček má doma každý a na 
chvilku se ohnout – může také každý. 
  Dalším hříchem, kterým je hodně vidět 
jsou nedopalky, vandalizmus a snaha 
poškozovat cizí majetek - hlavně obecní. 

V další části tohoto čísla Vám ukážeme 
jednotlivá usnesení od začátku roku . 
************************************ 

 
ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA       
INFORMUJE :       
 
V prvním čísle jsem 
dal jen malý prostor 
místní škole a 
v tomto čísle se budeme činností ZŠ věnovat 
více. 
Akce školy během celého školního roku 
2008/2009: 
září 2008 

 

–    slavnostní zahájení školního roku, 
přivítání prvňáčků 
-    divadelní představení v Chotěboři – 
Kamarádi zkoušejí pohádky 
 
říjen 
2008

 
– pamětihodnosti Prahy – exkurze  v 

rámci výuky 4. a 5. p.r.  

 
 
Listopad 2008 

 
 

 
• Odpad na cestách – třídění odpadů 
• Vánoční cimbálová muzika Réva – 

výchovný koncert 

Vydává: Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře 
Číslo  2/2009 
Vydáno dne: 26.6.2009 
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Prosinec 2008 
1. Vánoční koncert v kostele sv. Jana 

Nepomuckého

 
2. vánoční besídka nejen pro rodiče v ZŠ 

 
4.-5. roč. 

 
2.-3.roč. 

 
1.roč 
3. výstava dětských prací v galerii 
společně s výtvarníkem a ilustrátorem 
Pavlem Rakem 

 
Kreslený humor 

Práce dětí 

 
Plakát k výstavě od ilustrátora p. Raka 
očima dětí 
4. vánoční besídka v dětském domově – 

návštěva žáků u svých kamarádů v DD 
Leden 2009 
• zápis do 1. 

ročníku

 
• slavnostní vydávání pololetního 

vysvědčení 
• ukázka výcviku dravců v ZŠ, společné 

setkání s MŠ Víska 

 
Káně 
 

 
Sova 
• školní kolo vědomostní soutěže 

Všeználek 
Únor 2009 
• návštěva předškoláků z MŠ Víska 
• školní kolo v recitační soutěži, 

postupují V. Marek, J. Procházka, L. 
Kraibichová, J. Stuchlíková 

• lyžařský kurz ve Zdobnici v 
Orlických horách 

 
Březen 2009  
• vítání nových občánků do 

obce

 
• zajištění programu pro setkání s 

důchodci 

 
• tradiční dětský karneval pro děti z obce 

a okolí 

 
• Okrsková recitační soutěž  Chotěboř – 

2. místo Vojta Marek 
Duben 2009 
1. den otevřených dveří v ZŠ 
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2. vernisáž výstavy Z pohádky do 
pohádky

 
3. exkurze do animačního studia Anima 

v Praze 

 
s ilustrátorem p. Rakem 

 
4. návštěva 3D kina IMAX Praha 

 
5. Přibyslavský pantoflíček (3.místo, 

Kreibichová L, Vaňková R., Sadílková 
K., Semrádová S., Ďoubalová  K., 
Slanařová K.) - aerobic 

 
6. akce Čistá Vysočina – úklid okolí 

školy, parku před kostelem, okolí 
obchodů a vyčištění okolí potoku v 
centru obce a okolí hasičské zbrojnice 

 
7. vědomostní soutěž Všeználek  

Chotěboř ( Kučerová G., Kraibich M., 
Kufr O., Mazurka O.) 

8. okresní přebor ve vybíjené v Havl. 
Brodě (4. místo, Kufr O., Sadílek R., 
Musílek J., Kraibich M., Pavlas M., 
Záruba O., Vaňková R., Kučerová G., 
Marek M., Skálová J., Černohorský R.)  

9. Podoubravské kraslicové stromořadí – 
zdobení kraslic 

10. dopravní kurz pro 4. ročník 

 
Květen 2009 
• beseda s Městskou policií Chotěboř – 

prevence sociálně patologických jevů 
• Lehkoatletické závody školních družin 

v Chotěboři 

 
Červen 2009 
1. 7.6. od 13. 30 hodin Dětský den pro 

děti z obce a okolí a z Dětského 
domova v Nové Vsi 

 

 
 

2. kino Chotěboř – pohádka Peklo s 
princeznou 

3. exkurze obvodní odd. Police ČR 
Chotěboř s ukázkou výcviku psů 

 
 

 
4. exkurze v Hasičském záchranném 

sboru Chotěboř 

 

 
5. zápas O putovní  pohár ve vybíjené 

mezi sousedními partnerskými školami 
Maleč, Libice, Sobíňov, pohár obhájila 
Nová \Ves 
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6. slavnostní rozloučení s žáky 5. p.r.  
7. vydávání závěrečného vysvědčení  
 
PROJEKTOVÉ DNY V ZŠ 
Bramborový den 
Poznáváme české dějiny 
Začínáme spolu 
Dohoda o pravidlech chování 
Den s Křemílkem a Vochomůrkou 
Společně bezpečně 
Měříme, vážíme a vaříme 
Čertoviny 
Zimní radovánky, nezapomínáme na 
zvířátka 
Zdravé zuby 
Dravci a jejich mláďata 
Z pohádky do pohádky 
Jak se dělá animovaná pohádka 
Honza málem králem 
Popletené pohádky 
Máme rádi večerníčky 
Den s dětskými ilustrátory 
Hrnečku, vař! 
Na safari do kina ! 
Čistá Vysočina 
Den s Malou čarodějnicí 
 
Přísp ěvek na provoz naší 
základní školy je 289 tisíc 
korun 
 
Městský úřad Chotěboř upozorňuje občany 
na povinnost nahlásit na Krajské operační a 
informační středisko hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina, telefonní 
číslo 950 270 102 veškeré pálení ohňů, 
zejména po likvidaci odpadu ze stromů po 
větrné kalamitě. V informaci je třeba uvést 
místo pálení, kontaktní zodpovědnou osobu 
a její telefonní číslo. 
 
 

******************************* 
 

V uplynulém období oslavili svá životní 
jubilea: 

 
KVĚTEN:  Heidinger Antonín 

   
 
ČERVEN:   Šťastná Zdeňka 

Procházková Anna 
 
ČERVENEC Kvačková Ludmila 
  Hanauer Zdeňek 
   
SRPEN  Jindrová Marie 
  Kuberová Růžena 
  Pelikánová Marie 

 
VŠEM OSLAVENCŮM 

BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME 
HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ 

 DO DALŠÍCH LET. 

 
 

************************************ 
 
 

POPLATEK ZA  

ODPAD, KONČÍ 

JEHO SPLATNOST 

V souladu s vyhláškou 

č. 1/2006 nedošlo ke změně výše poplatku 

za odpad. Pro občana, který je trvale hlášen 

v naší obci a je starší 18 let tato částka činí 

350,-Kč, pro majitele rekreačního objektu 

450,-Kč. Poplatek je splatný do 30.6. Stočné 

je stanoveno pro trvale hlášenou osobu 

v obci Nová Ves u Chotěboře na 50,-Kč a za 

nemovitost 50,-Kč a je splatné do konce 

října běžného roku 
               
***********************************  
KNIHOVNA           
 
     Vážení čtenáři, 
jak jistě mnozí víte, naše knihovna byla 
rozšířena o regály.Knihy jsou přehledně 
srovnané podle druhu literatury a to jak 
pro děti ,tak pro dospělé čtenáře.Chci 
Vás proto pozvat: přijďte si vypůjčit 
knihu.  Určitě si každý z Vás, kdo má 
ke knize vztah vybere.Na výběr je také 
spousta knih z výměnného fondu 
z Malče. V knihovně  můžete také na 
počítače a na internet. 
 V letošním školním roce se přišly 
s paní učitelkou podívat i nejmladší 
děti. Mnoho z nich se do knihovny 
přihlásilo a já je musím moc pochválit, 
jak dobří čtenáři z nich jsou. Píší si i 
čtenářské deníčky, do kterých malují i 
krásné obrázky postav z knihy. 
Přijďte se třeba jenom do naší knihovny 
podívat, patří ke kultuře obce.Já se na 
Vás na všechny budu moc těšit. 
R.Horáčková, knihovnice 
 
***********************************   
 
 
POZVÁNKA        
***********************************   
4.7.2009 prob ěhne na místním h řišti 
turnaj v Malé kopané pod záštitou 
starosty obce 
29.8.2009 se uskute ční druhé kolo 
Podoubravského víceboje, kde zm ěří 
své síly starostové a zastupitele 
jednotlivých obcí v Podoubraví. Akce 
se uskute ční u sokolovny v Uhelné 
Příbrami. 
    
   ************************************ 
Jednotlivá usnesení zastupitelstva 
obce od za čátku roku 2009. 
 
1/2009 
konané dne 5.1.2009 v 18.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ 
Přítomni:  dle presenční listiny 
ZO schvaluje : 
1. program zasedá- ní zastupitelstva 

obce – přijato všemi hlasy 
2. kontrola úkolů z posledního zasedání 

ZO 8.12. a 15.12.2008  
1. motokrosová trať - bod trvá 
2. vyhláška o odpadech - splněno 
3. ostatní body splněny – přijato 

všemi hlasy 
3. příspěvek pro MO včelařů ve výši 1.500 

– přijato všemi hlasy 
 
ZO neschvaluje : 
1. žádost obce Víska na úhradu 

neinvestičních nákladů na provoz MŠ – 
přijato všemi hlasy 

 
ZO bere na vědomí: 
1. informace o postupu prací na kostele. 

Dokončení další etapy oprav. Připraví se 
záměr na opravu střechy, oken a fasády. 

2. informace o vyúčtování dotace a zaslání 
na účet od kraje Vysočina za opravu 
kostela sv. Jana Nepomuckého v Nové 
Vsi 

3. připravovanou schůzku 13.1.2009 na 
vydání rozhodnutí na opravu střechy, 
omítek a oken na kostele na rok 2009 

4. přípravu propagačního materiálu obce 
s tím, že se připraví verze tištěná a elek-
tronická  

5. spoluúčast na kulturních akcích v obci, 
ZO je připraveno posoudit jednotlivé 
kulturní akce a přispět na jejich pořádání 

6. dodatek ke smlouvě o nakládání 
s odpadem a pověřuje starostu prověřit 
ceny u konkurenčních firem v oblasti 
obce. 

7. Přípravu projektů pro MAS Podhůří 
Železných hor pro 2.kolo sběru žádostí 

8. Stavy účtu:běžný účet ( KB, ČS, PS) 
1.058.195,50;TV KB 806.414,61Kč 

      Úvěry č.p. 6 -5.000.000,00Kč 
 
ZO ukládá : 

 
1. starostovi do konce dubna připravit 

návrhy na propagační materiály obce 
2. starostovi, aby opět vstřícně projednal 

možnost finančního příspěvku na nákup 
pedagogických pomůcek pro MŠ Víska 

 
závěr jednání ukončen 19.45 

 
2/2009 
konané dne 16.2.2009 v 18.00 hod. 
v zasedací místnosti OÚ 
Přítomni:  dle presenční listiny 
ZO schvaluje : 
1. program zasedání zastupitelstva obce 

– přijato všemi hlasy 
2. kontrola úkolů z posledního zasedání 

ZO 8.12. a 15.12.2008  
• motokrosová trať - bod trvá 
• neinvestiční náklady obce Víska – 

bod trvá 
• dodatek ke smlouvě o nakládání 

s odpadem – bod trvá 
• příprava projektů pro MAS Podhůří 

Železných hor – bod trvá 
• příprava propagačního materiálu ob-

ce – bod trvá 
• ostatní body splněny – přijato všemi 

hlasy 
3. podmínky rozhodnutí o poskytnutí 

dotace Ministerstvo vnitra ČR na poří-
zení pracoviště CzechPoint v obci No-
vá Ves u Chotěboře. Administraci žá-
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dosti zajistí pracoviště Oddělení škol-
ství, regionálního rozvoje a památkové 
péče, při Měst.úřadu v Chotěboři – 
přijato všemi hlasy  

4. záměr na pořízení nového vybavení do 
knihovny – přijato všemi hlasy 

5. mandátní smlouvu mezi obcí a Ing. 
Františkem Molvou – přijato všemi 
hlasy 

6. rámcovou kupní smlouvu mezi obcí a 
pivovarem Havlíčkův Brod – přijato 
všemi hlasy 

7. zproštění povinnosti platit poplatek za 
odpad a stočné pro paní Boženu Frim-
lovou – přijato všemi hlasy 

 
ZO neschvaluje : 
1. nabídku na nákup vysavače EKOline – 

přijato všemi hlasy 
 

ZO bere na vědomí: 
1. informace o dotačních titulech – podání 

žádosti na Program obnovy venkova a 
na opravu kostela sv. Jana Nepomucké-
ho v Nové Vsi 

2. setkání s Radou kraje Vysočina. A pově-
řuje starostu návštěvou tohoto setkání 

3. neinvestiční náklady města Chotěboře za 
žáky 6.-9.tř. z obce 

4. informaci ředitelky ZŠ Mgr. Markové  o 
počtu dětí při zápisu do 1. třídy 

5. žádosti o byt 
6. stav žádosti SZIF – přeregistrace na 

Brno 
7. žádost nájemníků č.p.6 na odstranění 

plísně 
8. právní rozbor k pozemku cesty 
9. oznámení Měst.ú. Chotěboř, odbor ŽP 

na žádost na krmení na rybníce Soldát 
10. informaci o těžbě kalamitního dřeva na 

Bjekovce v měsíci lednu 63m3 
11. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČS, PS 

1.147.979,07Kč; TV KB 806.945,50Kč 
      Úvěry č.p. 6 -4.833.300,00Kč 
 
ZO ukládá : 
1. starostovi do konce dubna připravit 

návrhy na propagační materiály obce 
2. starostovi, aby opět vstřícně projednal 

možnost finančního příspěvku na ná-
kup pedagogických pomůcek pro MŠ 
Víska 

3. starostovi podat do 15.3.2009 žádost na 
pořízení vybavení CzechPointu 

4. starostovi připravit podklady pro dotaci 
na knihovnu 

5. starostovi pozvat dodavatel stavby a 
projednat odstranění výskytu plísně 

 
závěr jednání ukončen 20.15 
 
3/2009 
konané dne 2.3.2009 v 18.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ 
Přítomni:  dle presenční listiny 
ZO schvaluje : 
1. program zasedání zastupitelstva obce – 

přijato všemi hlasy 
2. kontrola úkolů z posledního zasedání 

ZO 16.2.2009  
• motokrosová trať - bod trvá 
• neinvestiční náklady obce Víska – bod 

trvá 
• příprava propagačního materiálu obce – 

bod trvá 

• ostatní body splněny – přijato všemi 
hlasy 

3. odprodej pozemku p.č.2056 panu Jaro-
slavovi Bláhovi v ceněn obvyklé – při-
jato všemi hlasy  

4. osvobodit paní Irenu Greeaves od po-
platku na rok 2009  – přijato všemi hla-
sy 

5. schvaluje záměr na odprodej zaploce-
ných obecních pozemků p.č 118/4 a 
118/5. Záměr bude vyvěšen na úřední 
desce  – přijato všemi hlasy 

6. schvaluje dodatek ke smlouvě 
s ODASEM Ždárem n. Sázavou a po-
věřuje starostu podpisem – přijato vše-
mi hlasy 

7. schvaluje návrh výše měsíčních odměn 
zastupitelů na rok 2009  – přijato všemi 
hlasy 

8. příspěvek ve výši 7.000Kč na nákup 
dresů se znakem obce – přijato všemi 
hlasy 

 
ZO neschvaluje : 
1. stav silnic v okolí. Pověřuje starostu 

vypracovat fotodokumentaci stavu sil-
nic a předat jej správci silnic kraji Vy-
sočina s požadavkem na rychlou opra-
vu – přijato všemi hlasy 

 
ZO bere na vědomí: 
1. informace o dotačních titulech  
2. informaci o dotaci na rybník Perno, 

žádost byla akceptována, odbahnění se 
bude provádět v letních měsících 

3. přípravu změny územního plánu 
4. informace o projektu Czech Point – 

podání žádosti 
5. podání projektu na pořízení nového 

vybavení do knihovny 
6. setkání Svazu měst a obcí v kraji 
7. tradiční setkání s důchodci dne 

20.3.3009 od 13.00 v KD 
8. rozbití nové čekárny u Nového Dvora 
9. likvidaci vyřazeného materiálů z inven-

tury majetku 
10. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČS, 

PS) 1.223,307,58Kč;TV KB         
1.007.443,54Kč 

        Úvěry č.p. 6 -4.833.300,00Kč 
 
ZO ukládá : 
1. starostovi do konce dubna připravit 

návrhy na propagační materiály obce 
2. starostovi, aby opět vstřícně projednal 

možnost finančního příspěvku na ná-
kup pedagogických pomůcek pro MŠ 
Víska 

3. starostovi provést oznámení na Policii 
ČR a podat tr.oznámení na neznámého 
pachatele 

závěr jednání ukončen 19.00 
 

4/2009 
konané dne 6.4.2009 v 19.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ 
Přítomni: dle presenční listiny 
ZO schvaluje : 
1. program zasedání zastupitelstva obce – 

přijato všemi hlasy 
2. kontrola úkolů z posledního zasedání 

ZO 2.3.2009  
• motokrosová trať - bod trvá 
• neinvestiční náklady obce Víska – bod 

trvá 

• příprava propagačního materiálu obce – 
bod trvá 

• ostatní body splněny – přijato všemi 
hlasy 

 
3. pořízení nového SW do knihovny a 

pověřuje starostu podáním žádosti o 
dotaci na konci roku 2009– přijato 
všemi hlasy  

4. přidělení výtěžku z VHA - částky 
8.643Kč ZŠ Nová Ves u Chotěboře na 
nákup monitorů k PC– přijato všemi 
hlasy  

5. záměr na pořízení systému GIS pro 
obec Nová Ves u Chotěboře – přijato 
všemi hlasy  

6. záměr na vybudování rybářské bašty u 
Zámeckého rybníka– přijato všemi hla-
sy  

7. výměnu bytu p.Martině Vaňkové z č.p. 
6 do bytu 3+KK v č.p. 63 – přijato 
všemi hlasy  

8. přidělení bytu p. Jitce Králové 2+kk 
v č.p. 6– přijato všemi hlasy  

 
ZO neschvaluje : 
1. žádost o sponzorský příspěvek na mo-

tokros – přijato všemi hlasy 
 

ZO bere na vědomí: 
2. informace o dotačních titulech – 

z programu LEADER nebyla schválena 
dotace 

3. informaci o dotaci na rybník Perno- 
obec získala dotaci ne odbahnění, bude 
provádět v letních měsících 

4. informace o projektu Czech Point 
5. podání projektu na pořízení nového 

vybavení do knihovny 
6. zprávu IBP ze ZŠ Nová Ves u Chotě-

boře, jednotlivé závady budou odstra-
něny postupně dle možností obce 

7. usnesení soudu o opatrovnictví 
8. oznámení o konaní valné hromady ČS 

a.s. 
9. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČS, 

PS)  952.528,55Kč; TV KB         
1.008.159,94Kč; 

        Úvěry č.p. 6 -4.833.300,00Kč 
 

ZO ukládá : 
1. starostovi jednat se starostou obce Vís-

ka na téma Neinvestiční přispěvek pro 
MŠ Víska 

2. starostovi vydáním Upozornění pro 
majitele psů v Občasníku obce 

 
závěr jednání ukončen 20.45 

 
5/2009 
konané dne 4.5.2009 v 19.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ 
Přítomni:  dle presenční listiny 
ZO schvaluje : 

1. program zasedání zastupitelstva 
obce – přijato všemi hlasy 

1. kontrola úkolů z posledního zasedání 
ZO 6.4.2009  

• motokrosová trať - bod trvá,   
• neinvestiční náklady obce Víska – bod 

trvá 
• příprava propagačního materiálu obce  

bod trvá, dohoda s paní Krčovou, je se-
stavena komise, Ing. Filip CSc, Ing. 
Arch. Marek, Z.Pavlasová 



 
6 

• ostatní body splněny – přijato všemi 
hlasy 

2. návrh zadávací dokumentace, výzvu 
k podání nabídky na návrh SoD na ve-
řejnou zakázku Odbahnění rybníka 
Perno – přijato všemi hlasy 

3. návrh smlouvy 03/09 na opravu vnitř-
ních omítek z programu POV s firmou 
Jan Pelouch -  stavební práce – přijato 
všemi hlasy 

4. smlouvu s Jakubem Tesařem v ceně dle 
cenové nabídky na opravu a výměnu 
okem v místním kostele  – přijato vše-
mi hlasy 

5. žádost o změnu v ÚP sídelního útvaru a 
pověřuje starostu požádat na územním 
odboru města Chotěboře – přijato vše-
mi hlasy 

6. přidělení bytu č.1 Zdeňku a Kateřině 
Vackovým 2+kk v č.p.63– přijato vše-
mi hlasy 

 
ZO bere na vědomí: 
1. informace o dotačních titulech – žádost 

titulu Czech Point podána, zatím nevy-
řízena 

2. návrh smlouvy na nátěr střechy kostela 
a pověřuje starostu oslovit další firmy 
do výběrového řízení – přijato všemi 
hlasy 

3. nabídku na projektové práce na řešení 
veřejného prostranství a pověřuje Ing. 
Arch.Marka, aby projednal s Ing. Ma-
šou, projektantem firmy DRUPOS pro-
jekt, požadavek na zjednodušení nabíd-
ky projektových prací s cílem úspory 
finančních prostředků – přijato všemi 
hlasy 

4. informaci o prodloužení lhůty u dotace 
na mosty na dodání a podpis smlouvy 
s poskytovatelem dotace 

5. usnesení policie ČR ve věci poškozené 
čekárny v Novém Dvoře – odložení vě-
ci pro nezjištění pachatele 

6. žádost o vyjádření pro KÚ Vysočina 
7. návrh rozpočtu na dřevostavbu u Zá-

meckého rybníka – doplnit další nabíd-
ky – bude předloženo na červencovém 
zasedání 

8. oznámení o zahájení přezkoumání hos-
podaření za rok 2008 KÚ – proběhne 
19.5.2009 

9. zahájení revitalizace Novoveského 
potoka 

10. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČS, PS 
776.211,61 Kč; TV KB       
1.008.832,05Kč;Úvěry č.p. 6 

        -4.666.600,00Kč 
 
ZO ukládá : 
1. starostovi jednat se starostou obce Vís-

ka na téma Neinvestiční příspěvek pro 
MŠ Víska – přijato všemi hlasy 

2. starostovi požádat na územním odboru 
města Chotěboře o změnu ÚP – přijato 
všemi hlasy 

3. Ing. Arch.Marka, aby projednal s Ing. 
Mašou, projektantem firmy DRUPOS 
projekt, požadavek na zjednodušení 
nabídky 

 
závěr jednání ukončen 20.45 
 
 6/2009 
konané dne 1.6.2009 v 19.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ 
Přítomni:  dle presenční listiny 

ZO schvaluje : 
1. program zasedání zastupitelstva obce – 

přijato všemi hlasy 
2. za předsedu kontrolní komise zvolila 

Pavla Koláře – přijato 8.hlasů, 1. se 
zdržel; za člena kontrolní komise je 
schválen Jiří Karlík – přijato 8.hlasů, 1. 
se zdržel; písemné poděkování Ing. Po-
spíchalovi za práci v zastupitelstvu ob-
ce Nová Ves u Chotěboře – přijato 
všemi hlasy 

3. kontrola úkolů z posledního zasedání 
ZO 6.4.2009  

• motokrosová trať - bod trvá,   
• neinvestiční náklady obce Víska – bod 

trvá 
• příprava propagačního materiálu obce – 

bod trvá,  
• žádost o změny v územním plánu – bod 

trvá 
• ostatní body splněny – přijato všemi 

hlasy 
4. nabídku firmy Svěrák-Svěráková, Par-

dubice v ceně 135.512,-Kč za provede-
ní nátěru střechy kostela sv. Jana Ne-
pomuckého v Nové Vsi u Chotěboře a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy o 
dílo – přijato všemi hlasy 

5. účast starosty Ing. Miloše Uchytila na 
valné hromadě VAK Havlíčkův Brod  
dne 17.6.2009 – přijato všemi hlasy 

6. zprávu o přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2008 bez výhrad a neuklá-
dá žádná opravná opatření  – přijato 
všemi hlasy 

7. závěrečný účet obce za rok 2008  – 
přijato všemi hlasy 

8. příspěvek pro Dětský domov na zajiš-
tění prázdnin pro děti v částce 
10.000Kč – přijato všemi hlasy 

9. Příspěvek na provoz pojízdné prodejny 
v obci Nová Ves u Chotěboře – osada 
Nový Dvůr provozovateli Vl. Krátké-
mu z Ostružno ve výši 5.000Kč – přija-
to všemi hlasy 

10. návrh smlouvy na přidělení dotace na 
údržbu zeleně kolem silnic 2. a 3. třídy 
v intravilánu obce pověřuje starostu 
podpisem smlouvy – přijato všemi hla-
sy  

11. zařazení žádosti p.Koláře Pavla do 
změn územního plánu obce – přijato 
všemi hlasy  

12. pro datové schránky na pořízení el. 
podpisu starostu a místostarostu – přija-
to všemi hlasy  

13. návrh na koupení 2 ks kontejnerů na 
plasty – přijato všemi hlasy  

14. nabídku firmy Drupos s.r.o. na kom-
pletní úpravu veřejného prostranství 
v Nové Vsi u Chotěboře – náves na po-
řízení projektové dokumentace ve výši 
110.551Kč a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy– přijato všemi hlasy  

 
ZO zamítá: 
1. žádost o finanční příspěvek pro p. Pav-

la Kuberu, na propagaci obce při mo-
cyklových závodech – přijato všemi 
hlasy  

 
ZO bere na vědomí: 
2. že zastupitel Ing. František Pospíchal 

se vzdává mandátu zastupitele obce a 
předsedy kontrolní komise ze zdravot-
ních důvodů 

3. slib nového zastupitele – Jiřího Karlíka 
4. informace o výběrovém řízení na ve-

řejnou zakázku Perno 
5. tři nabídky firem na nátěr kostela sv. 

Jana Nepomuckého v Nové  Vsi u Cho-
těboře 

6. informaci o PD na řešení veřejného 
prostranství – zeleň, oslovení firem, 
aby přijely zmapovat situaci a podat 
nabídku 

7. Informaci o dotaci na mosty SZIF 
8. soutěž  Obec  přátelská k rodině 
9. nabídku paní Škarydové z Chotěboře 

na provádění masáží 
10. pozvánku na slavnostní otevření více-

účelového hřiště u Dětského domova 
v Nové Vsi u Chotěboře, které se koná 
23.6.2009 od 16.00 

11. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČS, PS) 
1.071.639,60Kč; TV KB         
1.009.540,60Kč; Úvěry č.p. 6  

       -4.666.600,00Kč 
 
ZO ukládá : 
1. starostovi jednat se starostou obce Vís-

ka na téma Neinvestiční příspěvek pro 
MŠ Víska – přijato všemi hlasy 

2. starostovi požádat na územním odboru 
města Chotěboře o změnu ÚP- dotčené 
parcely převést na PZ a PV, zastupovat 
obec bude starosta,  – přijato všemi hla-
sy 

3. starostovi , aby vstoupil do jednání 
s firmou Elektrotrans a.s. ohledně stav-
by nové vysokonapěťové linky 400kV 
souběžně s linkou 110kV – zaústění 
vedení V413 do TR HBH – přijato 
všemi hlasy 

 
závěr jednání ukončen 20.45 
 

 
Jarní voda 

 
Dubnová duha 

 
Vratička měsiční.          


