
  
                           
 
 
 
 
 
 
   
    
 

 
Vážení spoluobčané. 
Tak si tak pročítám poslední čísla 
Novoveského občasníku a utkvěla mi 
jedna pasáž z loňského 1.čísla, kde jsem 
se odvolával na jednu píseň s názvem 
Jaro. „Z chýší dřevo mizí a mouky 
ubývá, do sýpek se raději už nikdo 
nedívá,zvěř z okolních lesů nám stála u 
dveří a hladoví ptáci přilétli za zvěří, a 
stále blíž.“   Opravdu tehdy to bylo 
pravda, ale letošní zima je celkem 
zvláštní. Takto teplou zimu si pamětníci  
nepamatují. Teplý leden to ano, 
v prosinci sněhu plno i v únoru jej taky 
napadlo dostatek. Aby byla zima teplá 
po celou dobu, to se nepamatuje.  
    Pro obecní zájmy je to vcelku dobré. 
Celou dobu se nezastavily práce na 
rekonstrukci obecní budovy Staré 
hospody, nemusíme platit drahé 
vyhrnování a údržbu komunikací. Něco 
málo na takovéto zimě ušetříme.  
     Přesto tato má své škody. Na 
„Bejokvce“ jsou vývraty a v to 
v mladém lese, nedá se nic dělat, musí 
se vytěžit a znovu osadit. Tyto škody 
nejsou ve srovnání s jinými lokalitami 
velké, ale škoda, že nás to potkalo. 
 Objevuje se zase nešvar vozit: „ To co 
už doma nepotřebuji,  nebo se mi to 
nehodí,  nebo mi to překáží, nebo mám 
toho moc“, do lesa. Vznik každé 
skládky, která není řízená a povolená, je 
načerno. Černá skládka je ze strany 
České inspekce životního prostření  
pokutovatelná a zde narážíme na jedno 
velké úskalí. Všichni pomalu vědí, kdo 
co kam vyhazuje, ale nenajde se svědek, 
který by řekl toto sem nevoz a nebo 
potvrdil do protokolu, že dotyčná osoba 
toto provádí. Při projednávání s ČIŽP 
pak viníkem je obec a obec musí 
případnou pokutu zaplatit a na své 
náklady skládku zlikvidovat. Tyto 
peníze ale nakonec budou chybět těm, 
kteří si stěžují, že se nedělá to a nebo 
ono. Obec ale ty prostředky utratila za 
neukázněné občany, kteří dělají to co 
nemají. Máme kontejnery na sklo. 
Můžeme třídit bílé a tmavé sklo. Dále 
máme kontejnery na papír, kontejnery 

na plasty, kde se mohou dávat i kartony 
od pití. Nebojte se, že když přijede 
firma ODAS a sebere papír a plast 
dohromady, že toto je znehodnocení 
vaší činnosti. Není!  Odas toto zatím 
provádí z důvodu vlastnictví třídící 
linky, kde dotřiďují plast na bílý , 
barevný, PET lahve, a mohou si dovolit 
přidat i přetřídění papíru na použitelný 
v papírnách a do spalovny. Firmě se 
zatím nevyplatí mít samostatnou linku 
na papír, protože počet kontejnerů a 
naplněnost není ještě rentabilní. Nás to 
nesní odrazovat a je nutné, aby naše 
návyky na třídění byly tak velké, že až 
nastane doba, kdy se budou tyto 
komodity sbírat odděleně, jsme to uměli 
a mohli za takto separovaný sběr platit 
co nejméně. Tím si šetříme peníze 
všichni. Poplatek za odpad se 
vypočítává právě za všechen odpad. 
Snažte se dávat bíle sklo do bílé 
nádoby, tmavé sklo a tabulové sklo do 
tmavé. Všechen plast, nápojové kartony 
do plastů -  žlutě označené kontejnery. 
Papírový odpad do modrých kontejnerů. 
Co zbývá kuchyňský odpad, pokud 
nemáte na zahrádce vlastní kompost, 
ten patří do popelnice, popel také, 
pokud se chcete zbavit jednoho kusu 
starého ošacení tak se zamhouřením 
obou očí tak taky do popelnice, ale lepší 
jej dát do pytle a počkat, až obec 
provede velkoobjemový sběr, kde lze 
odebrat lina , koberce, textil, nábytek , 
pneumatiky. Co vlastně zbude 
v domácnostech? Nepoužitelné el. 
přístroje ( televize, rádie sekačky, 
roboty lednice, apod.), ty lze odevzdat 
2x za rok při sběru nebezpečného 
odpadu. Při něm udáte i zbytky barev, 
ředidel, olejů, léčiv, akumulátorů, 
baterii, asfaltových  lepenek. Za vše 
obec musí zaplatit, jen za el. přístroje a 
lednice pokud jsou kompletní, tak obec 
neplatí. 
    Ten kdo má zahrádku má určitě 
problém se zbytky natí, plevele apod. 
Někdo si to kompostuje ve vlastním 
kompostě a dělá dobře, neboť živiny 
vrací zpět půdě. Jiní nám škodí a tyto 
zbytky vozí všude možně. Pokud někdo 

má nadbytek trávy a nesuší ji, může se 
stavit za předsedou družstva a domluvit 
uložení na kompostech ZD. Pokud 
budeme všichni dodržovat nakládání 
s odpadem, nemůže nikdo jezdit do lesa 
a něco tam vyhazovat. Jediné, na co 
jsem zapomněl, je stavební suť a 
nadbytečná zemina, a zde se po dohodě 
s obecním úřadem vždy najde nějaké 
řešení. Pokud ne, tak v Chotěboři je 
skládka na Lapíkově, kde bere zeminu 
zadarmo. Snažme se být na přírodu 
laskaví a ona se nám odmění krásným 
prostředím pro život. 
   K dalším informacím. V TV proběhla 
informace o povinnosti přihlásit studně. 
Občané – fyzické osoby, kteří na svém 
pozemku mají studny postavené do 
roku 1955, nemusí nic vykazovat a 
hlásit, neboť tyto jsou evidovány 
automaticky. U studní, na které bylo po 
roce 1955 vydáno stavební řízení a 
kolaudační výměr, má vydáno i 
povolení s nakládáni s vodami, by si 
měli zkontrolovat platnost a případně 
požádat o prodloužení výměru. 
Povinnost požádat o nové povolení mají 
ze zákona hlavně právnické osoby  a 
organizace, které vodu používají ke své 
činnosti. Obec, ZD apod. Zde nastal 
zmatek ve špatné interpretaci od 
novinářů a neschopností některých 
ministerských úřadníku uvedení 
skutečnosti na pravou míru. 
   Pokud nastane nějaká jiná změna, 
dáme  Vám ihned potřebné informace. 
   V letošním roce je nutné také si 
vyměnit řidičské průkazy, které byly 
vydány do roku 1994. Počítejte, že 
výroba trvá několik týdnů, a pokud 
bude po 1.1.2008, máte neplatný průkaz 
a zákonně nejste řidič – nebezpečí 
trestného činu. 

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. 

Vydává: Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře 
Číslo  1/2007 
Vydáno dne: 27.2.2007 
 



 
 

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

V uplynulém období oslavili svá životní 
jubilea: 

 
LEDEN:   Marková Božena 
  Kolářová Marie 

Vacková Marie 
Kubera Josef 
Pospíchal František Ing. 
Doležánová Eliška 
Krulík Ladislav 
Pešková Marie 

 
ÚNOR:   Vacek František 
  Motlová Marie 
 
BŘEZEN Konfrštová Zdenka 
  Tuček Karel  

Dostálová Božena 
  Medunová Marie 

 
VŠEM OSLAVENCŮM 

BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME 
HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ 

 DO DALŠÍCH LET. 
 
 

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

POPLATEK ZA  

ODPAD, 

POPLATEK 

ZE PSA 

V souladu se změnou vyhlášky č. 1/2006 

dochází ke změně výše poplatku za odpad. 

Pro občana, který je trvale hlášený v naší 

obci a je starší 18 let tato částka činí 350,-

Kč, pro majitele rekreačního objektu 450,-

Kč. Výše poplatku za psa zůstává ve stejné 

výši. Tzn. – poplatek za prvního psa 100,- 

Kč, za druhého psa 150,- Kč , za třetího a 

každého dalšího 300,- Kč. 

 
VÝMĚNA OBČANSKÝCH 

 PRŮKAZŮ 
Státní občané České republiky 
jsou povinni provést výměnu  

občanských průkazů bez strojově 
čitelných údajů, vydaných do 31. 

prosince 1997, za občanské průkazy se 
strojově čitelnými údaji nejpozději do 
31. prosince 2007. Žádost o vydání 

občanského průkazu předloží 
nejpozději  do 30. listopadu 2007  . 

 
Občané, narození před 1. lednem 

1936, kteří jsou držiteli občanských 
průkazů, v nichž není doba ukončení 

platnosti vyznačena konkrétním 
datem, jsou povinni provést výměnu 

těchto občanských průkazů za 
občanské průkazy se strojově 

čitelnými údaji do 31. prosince 2008. 
 

V případě prvního vydání občanského 
průkazu v 15. letech  musí dítě doložit 
doklad o státním občanství. Je třeba 

žádat s předstihem  dvou měsíců. Měsíc 
trvá vydání osvědčení o státním 

občanství, měsíc vydání občanského 
průkazu.  

 
Při výměně občanského 
průkazu  si s sebou vezměte: 
současnou fotografii a starý 

občanský průkaz.  Nezapomeňte si 
vyměnit i občanský průkaz v případě 
ovdovění (v tomto případě si vezměte 
s sebou úmrtní list partnera).  
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA       
INFORMUJE :                    

Akce školy: 
17.1. schůzka rodičů v ZŠ a 

v dětském domově 
28.1.pásmo písní a veršů 

k vítání občánků do obce 
29.1. bruslení na zimním stadionu v 
Chotěboři 
31.1 slavnostní předání pololetního 
vysvědčení 
1.2. netradiční zápis do 1. ročníku ( zapsáno 
11 žáků, z toho 3 odklady školní docházky) 
16.2. odjezd žáků na lyžařský výcvik do 
Zdobnice v Orlických Horách 
Co chystáme: 

• Školní kolo recitační soutěže 
• Srovnávací vědomostní testy 

KALIBRO z českého jazyka, 
matematiky a tělesné výchovy 

• Vědomostní soutěž VŠEZNÁLEK 
• Setkání se seniory – zajištění 

kulturního programu (23.3.) 
• Tradiční dětský karneval (24.3.) 
• Zájezd na divadelní představení 

pro žáky 
• Zájezd na divadelní představení 

pro veřejnost 
• Den matek – pásmo nejen pro 

maminky 
• Den otevřených dveří v ZŠ ( 

datum bude upřesněn) 
• Vernisáž výstavy žákovských 

prací 
Mgr. Ilona Marková, ředitelka ZŠ                     

************************************ 
FINANCOVÁNÍ A HOSPODA ŘENÍ 
V UPLYNULÉM ROCE .   

Po  uplynutí dalšího roku a 
ukončení účetních uzávěrek 

Vám opět přiblížíme 
hospodaření obce 2006; nejdůležitější 
příjmy a výdaje obecního rozpočtu. 
 
       Příjmy v roce 2006 činily celkem  
8106,37 tis. Kč. Výdaje v roce 2006 byly 
7089 tis. Kč. Rozpočet obce zatížila i 
splátka úvěru ve výši 750 tis. Kč. 
    Příjmy obce lze rozdělit na daňové, 
nedaňové, kapitálové příjmy a 
dotace.Daňové příjmy byly 3942,94 tis. Kč, 
nedaňové  790,40 tis. Kč, kapitálové  3,2 
tis.Kč a dotace 3369,80 tis. Kč.  
Nejvýznamnější položkou v daňových 
příjmech je daň z přidané hodnoty ve výši 
1458,15 tis. Kč další daňové příjmy byly:  
Daň z příj.fyz.osob  745,62 tis. Kč  
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.  118,22 tis. 
Kč  
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.  49,17   tis. Kč 
Dan z příjmů právnických osob  910,46   tis. 
Kč 
Daň z nemovitostí  438,59  tis. Kč 

 
Vysoká částka v příjmech byla i co se 
týká dotací.  
Nebudu zde vypisovat jednotlivé částky, 
které se týkají např. na hrazení nákladů 
spojených s volbami, zaměřím se spíš na ty 
částky vyšší. První větší dotací byla částka 2 
OOO OOO Kč. Jednalo se o dotaci 
poskytnutou z Ministerstva financí na 
rekonstrukci budovy č.p. 6 - Stará hospoda, 
část infrastruktura. 
Další dotací na tento objekt je dotace ve výši 
2 750 000,- Kč, která byla částečně 
vyčerpána v roce 2006 (930 tis. Kč)  a část 
dotace se převedla do roku letošního. Další 
dotací byla dotace na rekonstrukci kaple ve 
výši 127 000Kč, dotace na pořízení 
světelného radaru ve výši 150 000 Kč. Od 
krajského úřadu byla poskytnuta dotace na 
provoz OU ve výši 76,41 tis. Kč.  
     V nedaňových příjmech figurují položky 
jako výběr za odpad cca 173 tis. Kč, správní 
poplatky 28 tis. Kč, příjmy z pronájmu bytů 
122 tis., pronájem nebytových prostor cca 
130 tis. Kč. Další příjmy byly z poplatků za 
psa, za stočné, 
z prodeje pozemků, apod...... 
 
    Výdaje v roce 2006 byly především 
zaměřeny na rekonstrukci Staré hospody. 
Další položkou ve výdajích je příspěvek 
poskytnutý  ZŠ ve výši 205 tis. Kč, 
příspěvek na žáky, kteří dojíždí na druhý 
stupeň do Chotěboře 73 tis. Kč, 
rekonstrukce kaple 266 tis. Kč, zhotovení 
projektové dokumentace na ČOV v letošním 
roce náklady činily 239 tis. Kč, světelné 
radary 300 tis.Kč.  
Velice diskutovanou položkou ze strany 
občanů jsou náklady na vývoz komunálního 
a tříděného odpadu. Celkové náklady, 
spojené s odpady v roce 2006 vyšplhaly na 
částku  240 tis. Kč.  
Náklady na veřejné osvětlení (provoz, 
oprava, údržba) byly ve výši 100 tis. 
Kč . 
  Samozřejmě, že stejně jako v příjmech, tak 
i ve výdajích figuruje veliké množství 
položek.   
   Na závěr snad ještě dodám, že pro rok 
2007 je sestaven rozpočet ve výši 
předpokládaných příjmů 4175,5 tis. Kč, 
splátky úvěru 750 tis. Kč a výdajů 3415,6 
tis. Kč. Tedy vyrovnaný rozpočet 
Ilona Běloušková 
 
***********************************  
KNIHOVNA           
 
     Vážení spoluobčané, chtěla bych touto 
cestou poděkovat všem aktivním čtenářům 
naší Obecní knihovny. Jsem velmi ráda, že o 
knihy je stále zájem. Tento rok máme již pět 

nových čtenářů, 
z toho tři děti. 
Přestože je doba 
počítačů, je 
vidět, že knihy 
stále mají šanci a 

najdou si své obdivovatele. 
 
     Chtěla bych proto pozvat další občany 
naší obce k návštěvě knihovny. Věřím, že 
pro každého z Vás by se našla kniha, kteří 
by Vás zaujala a líbila by se Vám. Pokud by 
jste si nevybrali z našeho knižního fondu, je 
možno zapůjčit knihy s Vaší oblíbenou 



tématikou z knihovny v Malči, která je naší 
zálohovou knihovnou. 

    Pokud Vám knihy 
opravdu nic neříkají a 
máte v oblibě současné 
technické vymoženosti, 
nabízí Vám knihovna 
internetovou službu, 

kterou můžete zde nalézt. Těším se na Vaší 
návštěvu.  
     V měsíci březnu je v místní knihovně 
přístup na internet i pronájem počítačů 
zdarma. Otevřeno je vždy v pondělí a ve 
středu od 13.00 do 16.00 hodin. Rozšířena 
je i nabídka knih.  
Radmila Horáčkova, knihovnice 
***********************************  
Upozorn ění           
Úprava prodejní doby v Jednotě 
Po 6,30-12,00;  
Út, St,  Čt, Pa 6,30-12,00 12,30-15,00 
So 6,30 –9,00 
***********************************  
POZVÁNKA           
                      
23.3. od 13.00 hodin  
SETKÁNÍ S DŮCHODCI  v místním kulturním 

domě. 
Program:  

*  13. 30 hod vystoupení dětí z místní ZŠ  
*  14.30 hod beseda seniorů se zastupiteli 

obce 
* 15.00 hod volná zábava 

Pro občany osady Nový Dvůr je odvoz z akce 
zajištěn               

  **********       
 

     24.3. 2006 od 
13.30 hodin 

DĚTSKÝ 
KARNEVAL  

******************* 
 
ZÁPIS  ZE  ZASEDANÍ  ZASTUPITELSTVA    
OBCE   poř.číslo 14/2006 

 
konané dne 4.12.2006 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 4.9.2006  

• pokračování akce „Čistá 
voda“ na dokončení 
projektové dokumentace 
pro uzemní  a vodoprávní 
řízení - bod trvá  

• ostatní body splněny – 
přijato všemi hlasy 

3. rozpočet na rok 2007 dle návrhu 
v příjmech 3.340.600,-Kč a ve 
výdajích v částce 3.415.600,-Kč, 
schodek rozpočtu bude kryt 
z termínovaného účtu 75.000,-Kč – 
přijato všemi hlasy 

4. doplnění dopravních ho označení, že 
v obci je měřena rychlost radarem – 
přijato všemi hlasy 

5. žádost ZŠ Nová Ves u Chotěboře o 
ponechání finančních prostředků 
z výběru školného ve školní družině 
pro nákup materiálu do školní družinu 
– přijato všemi hlasy 

6. změnu v užívání na pozemcích parcela 
č. 459/2 a 272/6 z trvale travních 
porostů na pozemky určené 
k zalesnění v majetku pana J. Tesaře – 
přijato všemi hlasy 

7. změnu užívání na pozemky PK 1294 
z trvale polních pozemků na pozemek 

určený k zalesnění v majetku p. M. 
Holoubka– přijato všemi hlasy 

 
 
ZO bere na vědomí: 

1. zjištění kontrolního výboru, o 
správném postupu při uzavírání smluv 
na dohodu o vykonané práci 

2. informace o postupu prací na staré 
hospodě 

3. informace o postupu prací na 
kanalizaci 

4. informace o postupu prací na 
zabezpečení obecního majetku 

5. informace o postupu prací na místním 
hřbitově ( přípravné práce pro anténní 
systém MAN Podoubraví) 

6. informace o postupu prací na 
orientačních radarech (  běží zkušební 
provoz, který bude během měsíce 
upravován a olaďován) 

7. žádost o příspěvek ZŠ Buttulova – 
Chotěboř  a pověřuje starostu 
odesláním odpovědi. 

8. výsledek dílčího přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2006 

9. povinnost majitelů a uživatelů 
pozemků zajistit bezpečnou vzdálenost 
u vedení nn 230/400V od porostů 1 m 
a pověřuje starostu se zveřejněním 

10. dodaný seznam členů místní 
organizace STP v Chotěboři 

11. protokol o definitivním přiznání 
podpory ze SFŽP ČR na plynofikaci 

12. Stavy účtu: běžný účet ( KB, 
ČSOB, ČS ) 533.804,-Kč 

                  TV KB     95.524,-Kč 
                  Úvěr          -1.499.999,00Kč 
                  Úvěr na č.p. 6:  5.000.000,00Kč 
 
ZO ukládá : 

1. starostovi vypracovat a zaslat dopis 
dodavatelské firmě s upozorněním na 
nedodržení termínu vyhotovení dílčích 
prací ( položení krytiny) 

2. starostovi doplnit dopravní značku pro 
vyhrazené parkoviště před OÚ 

závěr jednání ukončen 19.15 
 
 ZÁPIS  ZE  ZASEDANÍ  ZASTUPITELSTVA    
OBCE   poř.číslo 1/2007 
 
konané dne 8.1.2007 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 4.12.2006  

• pokračování akce „Čistá 
voda“ na dokončení 
projektové dokumentace 
pro uzemní  a vodoprávní 
řízení - bod trvá  

• doplnění dopravního 
značení před měřiči 
rychlosti – bod trvá 

• ostatní body splněny – 
přijato všemi hlasy 

3. za předsedu kontrolní komise ing. 
František Pospíchal- přijato 8 pro 1 se 
zdržel 

4. smlouvu pro financování aktivit OPS 
Podhůří Železných hor č.1/2007 bez 
připomínek – přijato všemi hlasy 

5. zachování ceny poplatků za odpad 
v roce 2007 ve stejné výši jako v roce 
2006 dle vyhlášky č. 1/2006 

6. mimořádnou finanční výpomoc 
v nouzi pro pana Milana Kvačka 
v částce 6.000,-Kč – přijato všemi 
hlasy 

7. smlouvu s Vodafonem na provedení 
přípojky pro ZS Vodafon na 
Čertovině, cena úplaty se navrhuje na 
dvojnásobek návrhu firmy Vodafon. 

Pověřuje se starosta, aby vstoupil do 
jednání ve smyslu, že není námitek 
proti navržené přípojce a trase výkopu, 
a podpisu smlouvy s firmou Vodafon – 
přijato všemi hlasy 

8. montáž veřejného osvětlení na sloup u 
Staré hospody 

 
ZO bere na vědomí: 

1. rezignaci na mandát člena 
zastupitelstva Dany Křováčkové 
z pracovních důvodů. Byl navržen 
náhradník ze stany KDU-ČSL pan Ing. 
František Pospíchal, který složil slib 
zastupitele. Byl navržen na funkci 
předsedy kontrolní komise 

2. informaci o ceně skládkovného na 
skládce Ronov v Přibyslavi 

3. informace o postupu prací na 
kanalizaci 

4. informace o postupu prací na staré 
hospodě 

5. žádost nadace Čtyřlístek a neschvaluje 
ji 

6. žádost pana Milana Kvačka o 
mimořádnou finanční pomoc 

7. nabídku na odkup akcí ČS a.s. a 
neschvalujeme ji 

8. návrh na vytvoření chráněného území 
Mariánské údolí a zároveň požaduje 
provést úpravy dle návrhu pana Paula 
na pozemku 624/2 u bezpečnostního 
přelivu rybníku Stavenov, opevnit 
pravý břeh řečiště Doubravky a 
přemístit hranici chráněného území na 
pozemku 624/2 

9. platové výměry zastupitelů na rok 
2007 

10. Stavy účtu: běžný účet ( KB, 
ČSOB, ČS ) 529.963,95Kč 

                   TV KB      95.589,27Kč 
                   Úvěr:             -1.499.999,00Kč 
                   Úvěr na č.p. 6 :    5.000.000,00Kč 
 
ZO ukládá : 

1. starostovi jednat s firmou Vodafon 
2. paní Zmekové projednat s panem 

Krátkým zajíždění pojízdné prodejny 
do Nového Dvora 2x týdně 

3. starostovi prověřit možnosti stavby 
zastávky na pravé straně silnice č.345 
u Nového Dvora 

4. projednat situaci na parkovišti před 
Obecním úřadem 

závěr jednání ukončen 19.45 
 

ZÁPIS  ZE  ZASEDANÍ  ZASTUPITELSTVA    
OBCE   poř.číslo 2/2007 
 
konané dne 5.2.2007 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 8.1.2006  

• pokračování akce „Čistá 
voda“ na dokončení 
projektové dokumentace 
pro uzemní  a vodoprávní 
řízení - bod trvá  

• doplnění dopravního 
značení před měřiči 
rychlosti – bod trvá 

• zajištění výstavby čekárny 
pro Nový Dvůr – bod trvá 

• ostatní body splněny – 
přijato všemi hlasy 

3. žádost p. Ireny Němcové na 
osvobození od poplatků pro 
dlouhodobou nepřítomnost – přijato 
všemi hlasy 

4. žádost ing. Moniky Šimonové na 
osvobození od poplatků pro 
dlouhodobou nepřítomnost – přijato 
všemi hlasy 



5. žádost Základní školy v Nové Vsi na 
zvýšení příspěvku režijních nákladů na 
obědy, které jsou hrazeny 
z provozního příspěvky zřizovatele ( 
zákon 561/2004Sb.) – přijato všemi 
hlasy 

6. žádost Českého svazu Včelařů na 
poskytnutí příspěvku na činnost ve 
výši 1.500,-Kč – přijato všemi hlasy 

7. dodatek č.1 k nájemní smlouvě se 
spolkem rybáři Nové Vsi u Chotěboře 
– přijato všemi hlasy 

8. převod finančního přebytku 
z hospodaření ZŠ Nová Ves u 
Chotěboře v částce 5,01Kč do 
rezervního fondu – přijato všemi hlasy 

9. provedení rozpočtových změn 
v rozpočtu obce za rok 2006 
v příjmech 3.641,50 ave výdajích 
3.392,78Kč – přijato všemi hlasy 

10. žádost dětského domova v Nové Vsi u 
Chotěboře na spolupráci s rodinnou 
buňkou – přijato všemi hlasy 

 
ZO bere na vědomí: 

1. konání schůzky nad projektem 
kanalizace o ČOV v obci v úterý 
6.2.2007 od 18.00 

2. informace o postupu prací na staré 
hospodě 

3. žádost Centra pro zdravotně postižené, 
pracoviště Havlíčkův Brod a 
neschvaluje ji – přijato všemi hlasy 

4. žádost Českého svazu Včelařů 
5. žádost manželů Neubauerových na 

odkoupení části pozemku 62/1 
6. zprávu České školní inspekce na 

inspekci na ZŠ v Nové Vsi u 
Chotěboře 

7. nabídku na provedení prací na 
přístřešek mezi stodolou a č.p.63 

8. nabídku na poskytnutí úvěru od 
ČSOB- nebude se realizovat 

9. ukončení účetní uzávěrky za rok 2006 
ZŠ Nová Ves u Chotěboře 

10. účetní uzávěrku obce za rok 2006 
v příjmech 8.106.375,31Kč a ve 
výdajích 7.890.597,62Kč 

11. požadavek na zvýšení členského 
příspěvku v místní knihovně, 
příspěvek zůstává na výši 10Kč. 

12. nahlášení škod v lese 0,6ha smíšeného 
lesa a 43 samostatných stromů –smrk 

13. prodej dřeva z těžby 
14. konání srazu důchodců 23.3. a 

dětského karnevalu 24.3.2007 
15. možnost příprav na sraz rodáků na rok 

2008 
16. Stavy účtu: běžný účet ( KB, 

ČSOB, ČS )      1.7056.617,40Kč 
                  TV KB                     95.654,59Kč 
                   Úvěr:          -1.312.499,00Kč 
                   Úvěr na č.p. 6: 5.000.000,00Kč 

     
ZO ukládá : 

1. starostovi oslovit firmu Stavointerier, 
aby předložila přepracované 
harmonogramy díla a uvedla je do 
souladu s realitou 

závěr jednání ukončen 19.45 
 

Fotogalerie roku 2006. 
 

 
netradiční zápis do 1.třídy 

 
 
 
 
 

 
tradiční pouť 
 

 
kácení máje 
 

 
podpis smlouvy o spolupráci s Lohmenem 
 
 

 
Při přepravě 
nadměrného 
nákladu došlo 
k zachycení 
telefonního 
kabelu a 
stržení i 
místního 
rozhlasu 
Dopravní 
nehoda 
23.6.2006 
 

 
 

 
výběrové řízení na stavbu  Staré hospody 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
rekonstrukce 
střechy kaple, 
okapů a 
svodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
dešťová kanalizace u kaple 
 

rekonstrukce 
střechy nad 
oběma 
přístavky u 
základní školy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
rekonstrukce Staré hospody 
 

 
účast zásahové jednotky na poháru IZS 
 
Toto je jen přehled části fotografií, které se 
podařilo pořídit během celého roku. Není 
možné dokázat zastihnout celý rok po 
vteřině, ale snažíme se zachovat do 
budoucnosti alespoň zrnko toho, co se 
během roku událo. 


