
  
                           
 
 
 
 
 
 
   
    
   

 
Vážení spoluobčané.  
Končí listopad roku 2006. To 
znamená, že skončila další éra 
novodobých dějin naší obce. 
Ukončilo se funkční období 
zastupitelstva, které vzešlo 
z voleb v říjnu 2002. Toto 
zastupitelstvo ve složení  Čer-
mák, Křováčková, Kubera, 
Marek Miroslav, Ing. 
Arch.Marek Václav, 
Ing.Pospíchal, Pospíchalová, 
Sadílek, Ing.Uchytil se rozešlo 
před volbami 20. a 21. října a 
lze pomalu kontrolovat účty, co 
se povedlo, ale i to co se nepo-
vedlo. 
  Po volbách v roce 2002 začalo 
zastupitelstvo pracovat na pří-
pravě akcí a hlavně sháněním 
peněz na tyto akce. Obec ne-
měla dluhy a na termínovaném 
účtu byl uložen cca 1.mil. ko-
run. Na začátku bylo nutné 
připravit několik stavebních 
dokumentací, tak aby se daly 
postupně realizovat.  
Připravilo se: 
Projektová dokumentace  
Odbahnění Zámeckého rybníka 
2002, PD rekonstrukce 
Obecního domu 63 2003,  
PD odbahnění rybníka Perno 
2003, PD rekonstrukce Staré 
hospody 2005, PD rekon-
strukce tělocvičny ZŠ 2003, PD 
rekonstrukce 1. třídy ZŠ 2004. 
Do konce volebního období 
byly i tyto akce ukončeny nebo 
se realizovaly. Proteklo obecní 
pokladnou hodně peněz, tak 
jako v Novoveském potoce 
vody, ale stále je potřeba stále 
zajistit další finance na pokra-
čování započaté práce. 
K hodnocení je potřeba čas a 
teprve další generace řekne 
jestli se tato práce povedla. 

  Po letošních  volbách a usta-
vujícím zasedání nového zastu-
pitelstva lze konstatovat, že 
nastala změna. Tato změna 
přivedla do  řad  zastupitelstva 
nové zastupitele. Mezi nimi 
Martina Břízu, Ing. Jaromíra 
Filipa CSc., Pavla Koláře, 
Zdeňku Pavlasovou, Bohumilu 
Zmekovou a k nim 
z původního zastupitelstva 
musíme připočítat Danu Křo-
váčkovou, Ing.Arch. Václava 
Marka, Romana Sadílka a Ing. 
Miloše Uchytila. 
  V zastupitelstvu se provedla 
volba starosty Ing. Miloše 
Uchytila a místostarosty Ing. 
Jaromíra Filipa CSc. Dále byly 
zvoleny výbory finanční a 
kontrolní. A začala každodenní 
práce. 
  Hlavní naplní nového voleb-
ního období bude příprava 
kanalizace a ČOV. Zde je zá-
měr požádat o evropské peníze 
a začít tuto akci realizovat. V 
současné době se pracuje na 
uzemní dokumentaci  
a bude se žádat o uzemní roz-
hodnutí. Poté budeme žádat o 
vydání stavebního řízení, ale 
vše je náročné na různá dobro-
zdání a posudky. 
Pokud vše půjde jak předpo-
kládáme, budeme mít 
papírovou válku v březnu za 
sebou. Začne jiná a důležitější 
práce -zajistit dostatek 
prostředků na realizaci. 
  Už na začátku letošního roku 
rozhodlo zastupitelstvo o ná-
vratu k platbě stočného. Po 
složitých výpočtech a jedná-
ních byla stanovena varianta 
výběru stočného. Pro náročnost 
byla pro letošní rok stanovena 
varianta výběru přes obecně 
závaznou vyhlášku, která pro 
rok 2007 bude nahrazena 

smlouvou mezi jednotlivými 
občany a obcí. V cenách se nic 
zatím měnit nebude, dnes se jedná 
o symbolickou částku 50Kč za 
nemovitost a 50Kč za trvale 
žijícího občana. U dvoučlené 
rodiny to činí 50Kč +  2x50Kč = 
150Kč , což činí cca 41 haléřů na 
den. Tato částka se bude měnit až 
s vlastním provozem čistírny, kde 
se cena bude odvozovat od 
skutečných nákladů. U 
rekreačních budov se jedná o 
50Kč za objekt a 50Kč za majitele 
objektu. Protože tyto objekty 
nejsou celoročně obývány je to 
částka konečná tj 100Kč. Nelze 
dělat rozdíly, jestli někdo má 
vlastní studnu  a někdo veřejný 
vodovod. Vypouštěná voda končí 
v kanalizaci. Dále nelze brát 
v úvahu, jestli někdo má kanali-
zaci 5m a někdo využívá kana-
lizaci v celé délce. Veškerá 
kanalizace, která vede přes místní 
komunikace končí více méně 
v Novoveském potoce a je naší 
povinností tento potok dát do 
původního stavu. 
Výjimka bude udělována jen po 
zvážení na zastupitelstvu obce na 
vaši vlastní žádost.  
Lze říci, že jen majitele vlastnící 
domovní ČOV, když prokáží 
pravidelný provoz a 2x ročně 
protokol o výsledku kontrolního 
měření nebo majitele nepropustné 
vodotěsné vývozové jímky, který 
prokáže pravidelné vývozy 
organizací vlastnící certifikát 
k této službě, mohou požádat o 
výjimku. V dalších případech se 
výjimky udělovat nebudou, ale i u 
těchto bude platit povinnost platit 
50Kč za objekt. Povinnost zaplatit 
stočné je do 15.12.2006, ale 
nebudeme stanovovat žádné 
sankce pokud poplatek bude 
zaplacen do konce roku 2006. 
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V uplynulém období oslavili svá 

životní jubilea: 
 
Červenec:       Marie Procházková 
          Ludmila Kvačková 
   
Srpen:          Marie Jindrová 
          Věra Čermáková 
          Růžena Kuberová 
 
Září:          Vlastimil Pavlas 
          Vlastimil Dostál 
          Marie Janovská 
 
Říjen:          Ludmila Truksová 
          Bohumír Fiala 
          Božena Plašilová 
 
Listopad:         František Dvořák 
          Jaroslav Kučera 
 
Prosinec:         Jaromír Pešek 
          Jaroslav Kučera 
 

VŠEM OSLAVENCŮM 
BLAHOPŘEJEME A 

PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ A 
ZDRAVÍ 

 DO DALŠÍCH LET. 
 

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

Změny v pracovní době na 

obecním úřadě 

Vzhledem k personálním změ-

nám, ke kterým došlo  v měsíci 

listopadu na obecním úřadě 

Vám oznamujeme, že hospo-

dářka paní Horáčková je v 

kanceláři přítomna každý den 

od 8.00 do 11.30 hodin. Dále 

pak  v pondělí a ve středu je 

pro Vás k dispozici v knihovně 

od 13.00 do 16.00 hodin.  Dále 

dle domluvy.   Další změnou je, 

že legalizaci a vidimaci provádí 

pouze starosta obce. V případě 

jeho nepřítomnosti se obracejte 

na Obecní úřad v Malči  (tel. 

569692120) nebo na Městský 

úřad v Chotěboři. 
************************************ 

 
Pozvánka na kulturní 

akce 
• 16. a 17.prosince od 10.hod do 

16.hod v místním kulturním domě 
proběhne Vánoční výstava na kte-
rou srdečně zvou místní ČCK a 
TJ SOKOL 

• 17. prosince od 17.hod v místním 
kostele sv. Jana Nepomuckého 
proběhne Vánoční koncert kon-
cert žáků ZŠ 

• 24..prosince se půlnoční mše 
koná od 19.30 

• 25.prosince na Boží hod vánoční 
je mše od 8.00 

 

Úřední sdělení 
Úřední doba po dobu vánočních svátků 
nebude, ve vážných případech se 
obracejte na telefon  starosty 602 537 
984. Poslední úřední den je v pátek 
22.12.2006. další den je 2.1.2007 
Knihovna má otevřeno 27.12.2006 od 
13.hod do 16hod. 
 
Zápis zasedání zastupitelstva obce 
poř.číslo 9/2006 
 
konané dne 4.9.2006 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 3.7.2006  

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

• ostatní body splněny – při-
jato všemi hlasy 

3. umístění stožáru pro 
společnost Vodafone a to 
variantu B na Čertovině – 
přijato všemi hlasy 

4. podporu dopisu obce Hora 
Svaté Kateřiny a podporuje 
ústavní stížnost– přijato 
všemi hlasy 

5. snížení nájmu z prodejny 
masa  uzenin pro ZD Nová 
Ves – Víska na 25.000Kč – 
přijato všemi hlasy 

6. příspěvek 100Kč na občana 
Nové Vsi na zájezd pořá-
daný ZŚ Nová Ves u 
Chotěboře do divadla Na 
Fidlovačce dne 9.9.2006 – 
přijato všemi hlasy 

7. Provedení rozpočtových 
změn ve schváleném roz-
počtu 2006  ke konci září 
hospodářkou obce, zpráva 
bude na dalším zasedání – 
přijato všemi hlasy 

8. použití osobního vozidla 
PEUGEOT 307  
poz.značky 1J5 1645 na 
služební cesty v zájmu obce 
pro paní Ilonu Bělouškovou 
– přijato všemi hlasy 

9. smlouvu s fondem 
Vysočiny na grant 
Bezpečná silnice, návrh 
smlouvy s firmou AŽD 
Praha s.r.o. na realizaci ra-
darů a pověřuje se starosta 
podpisem smlouvy a zajiš-
tění realizace akce – přijato 

všemi hlasy 
 

ZO neschvaluje : 
1. odprodej obecního podílu akcií 

ČS,a.s. – přijato všemi hlasy 
2. nabídku firmy SELLA s.r.o. – 

přijato všemi hlasy 
 
ZO bere na vědomí: 

1. informace na zřízení tlakové 
kanalizace a pověřuje starostu 
dalšími jednáními, aby se 
zjistilo zda domovní jímky 
budou zahrnuty do státní 
dotace 

2. informaci o dotaci za Státního 
fondu rozvoje bydlení a 
podpisu smlouvy mezi obcí a 
SFRB 

3. rozšíření úvazku knihovnice na 
dobu mateřské dovolené paní 
Ilony Bělouškové. Za-
stupitelstvo obce souhlasí, že 
tento krok provede starosta bez 
výběrového řízení. 

4. informaci o pracích na kapli 
5. termín veřejné schůze – 

9.10.2006 od 19.00 v KD – 
zhodnocení uplynulého období. 

6. nabídku firmy SELLA s.r.o. 
z Ústí nad Orlicí na investorsko 
– inženýrské služby 

7. stavbu stožáru pro společnost 
Vodafone ve dvou variantách 
var.A na Rouzeni a var.B na 
Čertovině 

8. nabídku na výrobu odznaků a 
rozhodnutí odkládá na konec 
roku 2006 

9. nabídku z Lohmenu k návštěvě, 
předběžné se jedná o 8 osob 
v termínu od 29.9. do 
1.10.2006 

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

                                    417.789,40Kč 
                 TV KB              75.368,98Kč 
                Úvěr:        -1.687.499,00Kč 
                Úvěr na č.p. 6 : 5 .000.000,00Kč 

11. Připomínku na nevhodně 
umístěné hnojiště u vjezdu do 
obce od Chotěboře 

12. Připomínku na katastrofální 
stav silnice z obce na Bezlejov 

 
ZO ukládá : 

1. starostovi vést jednání pro 
provedené tlakové kanalizace 

2. podat informace na téma 
bezpečnost v dopravě v obci 

 
závěr jednání ukončen 21.00 

 
Zápis zasedání zastupitelstva obce 
poř.číslo 10/2006 
konané dne 2.10.2006 v 18.00 hod. 
v zasedací místnosti OÚ 
Přítomni: dle presenční listiny 
  
ZO schvaluje : 

1. program zasedání zastupitel-
stva 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 – při-
jato všemi hlasy 

3. proplacení cestovních ná-
kladů vozidla škoda HBC 
78-86 a vozidla starosty – 
přijato všemi hlasy 

4. schvaluje zveřejnění roz-
počtu na rok 2007  – přijato 
všemi hlasy 

5. odprodej parcel 62/9 a 62/3, 
které jsou zaploceny 
k domku č.p. 107. Náklady 
spojené s tímto odprodejem 
si hradí majitel č.p. 107  – 
přijato všemi hlasy 

6. dodavatele na zabezpečo-
vací techniku do kaple a po-
žární zbrojnice firmu Kel-
com Havlíčkův Brod s.r.o. 
v nabídkové ceně 76 971,-
Kč – přijato všemi hlasy 

 
ZO bere na vědomí: 
 

1. informace na postupu prací 
č.p. 6 

2. informaci o návštěvě 
v Lohmenu 

3. návrh rozpočtu v 1. čtení  
4. provedení rozpočtových 

změn na příjmové a výda-
jové položce v částce 
26,10Kč 

5. kupní smlouvu mezi obcí 
Nová Ves u Chotěboře a 
Chotěboří  -  nákup 51 ks 
turistických map v částce 
969,-Kč 

6. Zápis v kronice za rok 2004 
7. výroční zprávu o činnosti 

ZŠ Nová Ves u Chotěboře 
za školní rok 2005/2006 

8. Stavy účtu: 
         běžný účet (KB, ČSOB, ČS) 
                                508.547,30Kč 

                 TV KB         95.408,55Kč 
                 Úvěr:   -1.687.499,00Kč 

        Úvěr na č.p. 6 :     
                             5.000.000,00Kč 
9. Změna termínu veřejné 

schůze na 11.10.2006 v KD 
 
ZO ukládá : 

1. starostovi zajistit průběh ve-
řejné schůze 

 
závěr jednání ukončen 19.00 

 
 

U s n e s e n í 
z ustavujícího zasedání Zastupitel-
stva obce Nová Ves  u Chotěboře 
konaného dne 31.10.2006 
 
Zastupitelstvo obce: 

1. stanovilo 
a. způsob volby starosty a mís-

tostarosty – veřejně 
b. počet místostarostů na jednoho 
c. výkon funkce starosty jako 

UVOLNĚNÝ 
 

2. zvolilo: 
     a.           starostu obce:  
                  Ing.Miloše Uchytila 
      b.         místostarostu obce 
                  Ing.Jaromíra Filipa, CSc. 

            
 

3. zřídilo finanční a kontrolní výbor. 
 

zvolilo členy:  
-finančního výboru 
1. Zdenka Pavlasová  
 předseda 
2. Pavel Kolář  člen 
3. Bohumila Zmeková člen 
4. Monika Čermáková člen 
5. Marcela Pospíchalová člen 
 
-kontrolního výboru  
1. Křováčková Dana 
 předseda 
2. Martin Bříza  člen 
3. Ing. Arch. Václav Marek člen 
4. Miloš Plašil  člen 
5. Josef Pelikán  člen 
 
-zástupce v radě školy  
1. Roman Sadílek 
 

4. Vzalo na vědomí a schválilo 
• Jednací řád zastupitelstva 

obce 
• Zveřejnění termínu konání 

zasedání zastupitelstva obce 
 
 
 

Zápis zasedání zastupitelstva obce 
poř.číslo 13/2006 
konané dne 6.11.2006 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 pro-
jektové dokumentace pro 
uzemní  a vodoprávní řízení 
- bod trvá 

• ostatní body splněny – při-
jato všemi hlasy 

3. obecně závaznou vyhlášku 
2/2006 o místním poplatku 
– stočné ve znění dle 
návrhu  – přijato všemi 
hlasy 

4. odprodej pozemku č 77/3-a 
manželům Kočovým dle 
běžných cen v obci, veškeré 
poplatky hradí kupující  – 
přijato všemi hlasy 

5. žádost pana Pavla Marka o 
odkoupení části obecního 
pozemku 62/1 vedle po-
zemku č.p.62/2. Kupující si 
na vlastní náklady provede 
zaměření se souhlasem ma-
jitelů přilehlých 
nemovitostí   – přijato 
všemi hlasy 

6. částku 100,-Kč na člena 
STP Chotěboř s trvalým 
bydlištěm v Nové vsi u 
Chotěboře   – přijato všemi 
hlasy 

7. nákup 1 ks notebooku pro 
samostatné vedení účetnic-
tví   – přijato všemi hlasy 

8. nákup didaktických pomů-
cek pro MŠ Víska dle žá-
dosti ředitelky MŠ a dodat 

na vánoční besídku  – přijato 
všemi hlasy 

 
ZO bere na vědomí: 

1. II. čtení rozpočtu na rok 2007 
• dopracovat poplatek za stočné 

do příjmů r. 2007 
• ve výdajových položkách pro r. 

2007 vytvořit rozpočtovou 
rezervu 250 – 300 tis.Kč 

• ověřuje se kontrolní komise 
revizí ostatních osobních 
výdajů – dohod a položek 
nákupů služeb j.n. 

2. žádost pana Jakuba Tesaře o 
změnu územního plánu, 
schvaluje přípravu směn po-
zemků v návaznosti na změnu 
územního plánu a pověřuje 
starostu a místostarostu dalším 
jednáním s panem Jakubem 
Tesařem   – přijato všemi hlasy 

3. informace na postupu prací na 
staré hospodě - č.p. 6 

4. informaci o postupu prací na 
PD kanalizace a ČOV 

5. informaci o pracích na za-
bezpečení obecního majetku ( 
hasičská zbrojnice a kaple) 

6. informaci o postupu prací na 
místním hřbitově 

7. Stavy účtu:   
 běžný účet ( KB, ČSOB, ČS )
            444.706,15Kč 
                  TV KB              95.457,84Kč 
                  Úvěr:        -1.499.999,00Kč 
                  Úvěr na č.p. 6 :   
         5.000.000,00Kč 

   
  

ZO ukládá : 
1. zveřejnění OZV 2/2006 na 

úřední desce a vyhlášení 
místním rozhlasem 

2. starostovi apelovat na doda-
vatelské firmy z důvodu do-
držení termínů 

3. starostovi vypracovat časový 
rámec správních řízení ve věci 
schvalování a projektování PD 
pro kanalizaci a ČOV 

 
závěr jednání ukončen 20.10 
 
Zápis zasedání 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 zastupitel-
stva 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 ná-
vrhu 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 


