
odpadních vod a kanalizace samozřejmě 
jako priorita číslo jedna trvají. 
  
 
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. 
 
 

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

Na začátku roku 2010 oslavili nebo oslaví 
svá životní jubilea: 

 
KVĚTEN:  Korečková Zdeňka 
  Heidinger Antonín 

Piskač Oldřich 
Zmek Miroslav 
Vacková Jaroslava 

 
ČERVEN:  Procházková Anna 
     
ČERVENEC Kvačková Ludmila 
  Semerádová Marta 

Pešková Anna 
 
SRPEN  Jindrová Marie 
  Kautská Věra 
  Kuberová Ružena 
  Krulíková Ludmila 
  Ďoubalová Ludmila 
  Semerád Josef 
 
ZÁŘÍ   Janovská Marie 
  Kautská Věra 
 
ŘÍJEN  Truksová Ludmila 
  Ďoubalová Marie 
  Pešek Stanislav 
  Plašilová Božena 
  Bodlák Karel 
 

 
VŠEM OSLAVENCŮM 

BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME 
HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ 

 DO DALŠÍCH LET. 
 
 

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

POPLATEK ZA  

ODPAD, 

POPLATEK 

ZE PSA 

V souladu  vyhlášky č. 1/2006 došlo ke 

změně výše poplatku za odpad. Pro občana, 

který je trvale hlášený v naší obci a je starší 

18 let tato částka činí 450,-Kč, pro majitele 

rekreačního objektu 500,-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. Stočné je stanoveno pro 

trvale hlášenou osobu v obci Nová Ves u 

Chotěboře na 50,-Kč a za nemovitost  

50,-Kč.  

Poplatky můžete hradit buď hotově nebo 

převodem na účet č. 104669614/0300 . V 

tomto případě uvádějte své rodné číslo jako 

variabilní symbol (u občanů trvale 

přihlášených)  a do zprávy pro příjemce 

uvádějte své jméno a položku za co je 

poplatek uhrazen. Popř. můžete zaslat avízo 

o platbě na e-mail: 

ilona.belouskova@seznam.cz 

    MU 

 
  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
  INFORMUJE:       
1.9. Slavnostní zahájení školního roku. Bylo 
přijato 12 prvňáčků. 
 
10.9. Účast školy v celostátní  výtvarné 
soutěži na téma : Zvířátka z babiččina 
dvorečku. 
Soutěž každoročně vyhlašuje Klub přátel 
Řádu sv. Huberta, letos se konal 5. ročník . 
Výstava prací žáků se uskuteční na zámku 
Kuks u Trutnova. 
 
11.9. Žákyně školy vystoupily na oslavách 
výročí založení obce Víska. Předvedly 
sestavu aerobicu pod vedením I. Kolářové. 
 
23.9. Drakiáda. Na poli u Bezlejova vzlétlo 
46 draků . 
 
24.9. Betlém Hlinsko- výstava na téma : 
Tradiční lidská strava dříve a dnes. 
 
30.9. Exkurze Praha. Pamětihodnosti 
hlavního města, doplnění výuky 4.a 5. 
ročníku. 
 
3.10. Vítání nových občánků. Tradiční 
kulturní pásmo žáků školy. 
 
8.10. Kam čert nemůže. Shlédnutí veselé 
pohádky, tentokrát v Třemošnici. 
 
5.11. Návštěva IQ parku ve Žďáře nad 
Sázavou. Pokusy, jevy a zajímavosti v praxi. 
 
16.12. Vánoce s Kamarády. Výchovný 
koncert v Chotěboři. 
 
19.12. Vánoční koncert. Tradiční akce školy 
nejen  pro občany Nové Vsi. 
                                                                       
Za ZŠ : Mgr. Ilona Marková 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 

              

***********************************   
POZVÁNKA           
                      
2.10. od 6.00 hodin  
Celodenní chytání ryb na Zámeckém rybníce 
15.-16.10.2010  Volby do ZO 
22.-23.10.2010   II. kolo senátních voleb 
6.11.2010      Výlov Zámeckého ryb. 
13.11.2010  Rybí hody 
3.12.2010 Vepřové hody 

:  
 
.  

KONTAKTNÍ MÍSTO  
CZECH POINT 

Dovolujeme si Vás upozornit, že i na 
našem OÚ je kontaktní místo Czech 
pointu, kde můžete získat výpisy z 
katastru nemovitostí, výpis z trestního 
rejstříku, apod.....Samozřejmostí je i 
nadále ověřování podpisů a listin. Dále 
pak konverze datových zpráv. 
 
***********************************   

  
----------------------------------------------------- 
k 1.1.2010 dle ČSÚ bylo v obci 
583 obyvatel a věkový průměr je 
40,4 let. 
***********************************   

 
ZÁPISY  ZE  ZASEDANÍ ZÄSTUPITELSTVA    

OBCE 
7/2010 konané dne 7.6.2010 v 19.00 hod.  
 
Body jednání: 
 
1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO 

schvaluje všemi hlasy 
2. Kontrola úkolu ze zasedání 3.5. 2010; řešení 

zvonu na kostelu – bod trvá 
   ostatní úkoly spln ěny 

3. Informace o zakázce Separovaný sběr – ZO 
bere na v ědomí  

4. Informace o zakázce v programu POV – ZO 
bere na vědomí 

5. Informace o podání žádosti na dotaci 
z Fondu MAS – ZO bere na v ědomí  

6. Návrhy na úpravy územního plánu v obci – 
ZO bere na v ědomí  

7. Návrh dodatku smlouvy se SFŽP – ZO 
schvaluje návrh dodatku ke smlouv ě č. 
09024606 se SFŽP na zm ěnu termínu 
k 30.9.2010 

8. Žádost o příspěvek na kulturní akci 
CARMINA BURANA – ZO bere na v ědomí 
žádost, ale neschvaluje ji  

9. Návrh smlouvy na údržbu zeleně – ZO 
schvaluje, aby z celého generelu se 
připravila žádost v max. výši 2,5 mil.K č 

10. Návrh na údržbu zeleně silnic II. A III. třídy 
v obci – ZO schvaluje smlouvu s Krajem 
Vyso čina na dotaci ve výši 4. 852 K č 

11. Oznámení o věci bez majitele – ZO 
schvaluje zám ěr z Oznámení o v ěci bez 
majitele  

12. Informace o Podoubraví – ZO schvaluje 
zprávu o provedení auditu a záv ěrečný 
účet svazku obcí Podoubraví  

13. Informace o konání valné hromady VaK 
Havl. Brod – ZO bere na v ědomí a deleguje 
na valnou hromadu starostu Ing. Uchytila  

14. POV dotace na opravu garáže OÚ – návrh 
smlouvy o poskytnutí podpory z programu 
obnovy venkova Vysočinu (POVV) – ZO 
schvaluje smlouvu POVV 119/2010  

15. Smlouva s Františkem Dvořákem na odkup 
pozemku – ZO bere na v ědomí 
zaknihování na KN  

16. Oznámení o schválení platby se SZIF na 
akci Rekonstrukce mostu – ZO bere na 
vědomí  

17. Žádost o zpevnění příjezdové cesty – ZO 
schvaluje provést p řípravné práce dle 
projektu komplexní úpravy návsi v části 
příjezdové komunikace k č.p. 91 


