
• 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 



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

5. žádost ZŠ Nová Ves u Cho-
těboře o ponechání finanč-
ních prostředků z výběru 
školného ve školní družině 
pro nákup materiálu do 
školní družinu – přijato 
všemi hlasy 

6. změnu v užívání na pozem-
cích parcela č. 459/2 a 
272/6 z trvale travních po-
rostů 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 ur-
čený 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 ( pří-
pravné práce pro anténní 
systém MAN Podoubraví) 

6. informace o postupu prací 
na orientačních radarech (  
běží zkušební provoz, který 
bude během měsíce upravo-
ván a dolaďován) 

7. žádost o příspěvek ZŠ But-
tulova – Chotěboř  a pově-
řuje starostu odesláním od-
povědi. 

8. výsledek dílčího přezkou-
mání hospodaření obce za 
rok 2006 

9. povinnost majitelů a uživa-
telů pozemků zajistit bez-
pečnou 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 při-
znání 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 za-
slat dopis dodavatelské 
firmě s upozorněním na ne-
dodržení termínu vyhoto-

vení dílčích prací ( položení 
krytiny) 

2. starostovi doplnit dopravní 
značku pro vyhrazené par-
koviště před OÚ 

závěr jednání ukončen 19.15 
 

 
Obecně závazná vyhláška Obce 
Nová Ves u Chotěboře č. 2/2006 
o místním poplatku za provoz obecní 
kanalizace – stočné. 
 
Zastupitelstvo Obce Nová Ves u Cho-
těboře se na svém zasedání dne 
6.3.2006 usneslo vydat na základě 
ustanovení § 1 odst. 1 a 2 zákona 
č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanoveními § 10 písm. b) a § 84 
odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, tuto obecně závaznou vy-
hlášku. 
 
 
Čl. 1 
Základní ustanovení 
(1) Obec Nová Ves u 
Chotěboře zavádí a vybírá místní 
poplatek za stočné 
(2) Výkon správy místního 
poplatku - stočného provádí Obecní 
úřad  Nová Ves u Chotěboře. Na řízení 
o poplatku se vztahuje zákon č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění  
pozdějších předpisů.  
 
Čl. 2 
Poplatník 
Stočné platí 

a) fyzická osoba, která má 
v obci trvalý pobyt. Za do-
mácnost může být stočné 
odvedeno společným zá-
stupcem, za rodinný nebo 
bytový dům vlastníkem 
nebo správcem. Tyto osoby 
jsou povinny obci oznámit 
jména a data narození osob, 
které stočné odvádějí, 

b) fyzická osoba, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou 
nebo sloužící k individuální 
rekreaci, ve které není hlá-
šena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba. Má-li 
k této stavbě vlastnické 
právo více osob, jsou po-
vinny platit poplatek spo-
lečně a nerozdílně   a to ve 
výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu. 

c) fyzická osoba nebo práv-
nická osoba, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou 
nebo sloužící 
k podnikatelské činnosti, ve 
které není hlášena 
k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba. Má-li k této 
stavbě vlastnické právo 
více osob, jsou povinny 
platit poplatek společně a 
nerozdílně   a to ve výši 
odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu. 

 
 

Čl. 3 
Oznamovací povinnost 
 
(1) Poplatník stanovený v čl. 2 
písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit 
písemně nebo ústně do protokolu správci 
poplatku nejpozději do 15 dnů  ode dne, 
kdy mu povinnost platit tento poplatek 
vznikla : 

a) příjmení, jméno, bydliště, 
datum narození , 

b) evidenční, nebo popisné číslo 
stavby určené nebo sloužící 
k individuální rekreaci, není-li 
tato stavba označena 
evidenčním nebo popisným 
číslem, tak  číslem  parcelním 
pozemku, na kterém je tato 
stavba umístěna. 

(2) Poplatníci stanovení v čl. 2 této 
vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a 
ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku 
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku 
změny trvalého pobytu nebo v důsledku 
změny vlastnictví ke stavbě určené nebo 
sloužící k individuální rekreaci.  
 
 
Čl. 4 

Sazba stočného  
(1) Sazba stočného pro poplatníka 
podle čl. 2 písm. a)  této vyhlášky je 
tvořena 

a) z částky 50,00Kč za nemovitost 
za kalendářní rok a 

b) z částky 50,00Kč za každého 
trvale hlášeného občana v obci 
za kalendářní rok. Tato částka 
je stanovena rozhodnutím 
zastupitelstva 3/2006 ze dne 
6.3.2006 pod bodem ZO 
schvaluje bod č. 4 odst. a). 

(2)  Sazba stočného pro poplatníka 
podle čl. 2 písm. b)  této vyhlášky je 
tvořena 
a) z částky 50,00Kč nemovitost za 

kalendářní rok a 
b) z částky 50,00Kč za prvního majitele 

a kalendářní rok. Tato částka je 
stanovena rozhodnutím 
zastupitelstva 3/2006 ze dne 
6.3.2006 pod bodem ZO schvaluje 
bod č. 4 odst. b).  

(3) Sazba stočného pro poplatníka 
podle čl. 2 písm. c)  této vyhlášky je 
tvořena 

a) z částky 50,00Kč nemovitost za 
kalendářní rok a 

b) z částky 200,00Kč za provo-
zovnu a kalendářní rok. Tato 
částka je stanovena smluvně 
pro rok 2006.  

(4) V případě změny místa 
trvalého pobytu nebo změny vlastnictví 
stavby, která je určena nebo slouží 
k individuální rekreaci v průběhu 
kalendářního roku, se uhradí stočné 
v poměrné výši, která odpovídá počtu 
kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví stavby v příslušném kalen-
dářním roce. Dojde-li ke změně 
v průběhu kalendářního měsíce, je pro 
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na 
konci tohoto měsíce. 
 
Čl. 5 
Osvobození 
(1) Od stočného jsou osvobozeni 
tito poplatníci dle čl. 2 písm. a) 



a) Osoby, které mají trvalý po-
byt v obci a dlouhodobě se 
v obci nezdržují, po schvá-
lení žádosti zastupitelstvem 
obce 

b) Nemovitosti, které jsou vy-
baveny samostatnou ČOV 
hradí pouze částku za ne-
movitost. Majitel musí do-
ložit kolaudaci ČOV a pro-
tokoly o provedených vzor-
cích z ČOV z předešlého 
roku. 

c) Nemovitosti , které mají vý-
vozovou jímku hradí pouze 
částku za nemovitost. Ma-
jitel musí doložit protokol o 
vodotěsnosti jímky starší do 
tří let. 

(2) Poplatníci, kteří mají trvalý 
pobyt nebo rekreační objekt v osadách 
Nový Dvůr, Bezlejov, Zastráň a Podlesí 
(3) Vznik nároku na osvobození 
od placení  stočného je poplatník 
povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů 
písemně nebo ústně do protokolu 
správci kanalizace, ode dne, kdy na-
stala skutečnost zakládající nárok na 
osvobození.Ve stejné lhůtě je poplatník 
osvobozený dle čl. 5 bodu 1 povinen 
oznámit zánik nároku na osvobození. 

 
 
Čl. 6 

Splatnost 
Stočné je splatné nejpozději do 30.10. 
kalendářního roku. 
Vznikne-li poplatková povinnost po 
termínu splatnosti, je stočné splatné 
nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy 
povinnost stočné platit vznikla. 
Pro rok 2006 je splatnost prodloužena 
do 15.12. 
 
Čl. 7 
(1) Nebude-li stočné zaplaceno 
včas nebo ve správné výši, vyměří obec 
poplatek platebním výměrem. Včas 
nezaplacené poplatky nebo jejich 
nezaplacenou část může obec zvýšit až 
na trojnásobek. Vyměřené poplatky se 
zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
(2) Pokud poplatník nesplní ve 
stanovené lhůtě svoji oznamovací 
povinnost vyplývající z této vyhlášky 
nebo uloženou rozhodnutím podle 
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 
může mu správce poplatku opakovaně 
uložit pokutu za nepeněžité plnění ve 
smyslu ustanovení §37 a §37a citova-
ného zákona. 

  
Čl. 8 
(1) Pokud poplatník nesplní 
svoji poplatkovou povinnost stanove-
nou touto obecně závaznou vyhláškou, 
lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit 
do 3 let od konce kalendářního roku, ve 
kterém poplatková povinnost vznikla. 
(2) Byl-li před uplynutím této 
lhůty učiněn úkon směřující k vyměření 
nebo doměření  stočného, běží tříletá 
lhůta znovu od konce roku, v němž byl 
poplatník o tomto úkonu písemně 
uvědomen. Vyměřit nebo doměřit 
stočné však lze nejpozději do 10 let od 
konce kalendářního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla. 

 
 
Čl. 9 
Správce kanalizace může na žádost 
poplatníka z důvodů odstranění 
tvrdosti poplatek nebo jeho 
příslušenství zcela nebo zčásti 
prominout. 
 
Čl. 10 
Tato vyhláška se vydává na přechod-
nou dobu, než bude s jednotlivými 
poplatníky sepsána smlouva mezi Obcí 
a majitelem nemovitosti o zajištění této 
služby. 
 
Čl. 11 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dle § 12 odst. 2) dne 
1.11.2006. 
 

Foto galerie.  
Něco z rekonstrukce Staré hospody 

 
vchod do kuchyně 1.NP 

 
skládek 1.N.P. 

 
konírna 1.N.P. 

 
konírna 1.N.P. 

 

byt 2.N.P. 

 
schody na půdu 

 
půda 3.N.P. 

 
betonáž stropů konírny 

 
bourání příček 

 
bourání sociálky na 2.N.P. 


