
18. Kanalizace ústící do rybníka – dochází 
k vyvěrání vody mimo potrubí – nutno 
provést opravu vyústění – ZO schvaluje 
provedení opravy  

19. Akademický malíř Václav Peca žádá o 
možnost výstavy v místní galerii – ZO 
schvaluje zám ěr provést výstavu malí ře 
Peci s tím, že n ěkterá díla mohou být 
využita jako dary obce  

20. Provedení rozpočtové změny za období 
5/2010 v příjmech 448,1 tis. Kč a ve výdajích 
902 tis. Kč - ZO schvaluje provedení 
rozpo čtové zm ěny za období 5/2010  

21. Stavy ú čtů:  ¨ 
Běžný účet:KB                  57.109,97Kč 

            ČSOB          172.857,96Kč 
  ČS          240.669,81Kč       
Termínovaný účet:   562.455,64Kč 
Úvěr ke splacení: -5.874.800,00Kč 

 
 
8/2010 konané dne 21.6.2010 v 19.00 hod.  
Body jednání: 
 
1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO 

schvaluje všemi hlasy 
2. Kontrola úkolu ze zasedání 6.7. 2010; řešení 

zvonu na kostelu – bod trvá ostatní úkoly  
jsou pr ůběžně pln ěny 

3. Projednání zprávy o přezkoumání 
hospodaření obce provedenou 1. 6. 2010            
a závěrečný účet obce za rok 2009 
a) ZO projednalo zprávu o p řezkoumání 
hospoda ření obce za rok 2008 a schvaluje 
ji bez výhrad – p řijato všemi hlasy 
b) závěrečný účet obce za rok 2009 bez 
výhrad, vyv ěšen na ú řední desce od 1. 6. 
a bude sejmut 1. 7. 2010 – p řijato všemi 
hlas 

4.        Návrh smlouvy na PD revitalizace zeleně a 
podání žádosti na fond ŽP 
a) ZO projednalo návrh smlouvy na PD 
na revitalizaci zelen ě a schvaluje ji bez 
výhrad – p řijato všemi hlasy 
b) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci 
na SFŽP na revitalizaci zelen ě 
v intravilánu obce rozloženou na t ři roky ( 
2010-2012) a pověřuje starostu podáním 
této žádosti a jednáním se SFŽP. 

5. Návrh směnné smlouvy na výměnu pozemku 
v majetku  obce v oblasti Skuhrovce 
s majitelem pozemků Statku Doubravka 
v oblasti Perna.ZO schvaluje návrh 
směnné smlouvy mezi Obcí Nová Ves u 
Chotěboře a  Markétou Dobrzenskou a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy a 
podáním této žádosti na vklad na KÚ. 

 
 

9/2010 konané dne 12.7.2010 v 19.00 hod.  
 
Body jednání: 
 
1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO 

schvaluje všemi hlasy 
2. Kontrola úkolu ze zasedání 7.6. a 21.6. 

2010; řešení zvonu na kostelu – bod trvá 
ostatní úkoly  jsou spln ěny 

3. Informace o zakázce Separovaná sběr 
a)ZO projednalo zprávu o dokon čování 
této zakázky a bere na v ědomí tuto 
informaci – p řijato všemi hlasy 

           b)ZO pov ěřuje starostu p ředěláním  
           informa ční desky na čekárně – přijato 

všemi hlas 
4. Informace o zakázce z programu POVV ZO 

bere na v ědomí stav probíhajících prací 
na staré stodole – p řijato všemi hlasy 

5. Informace o zakázce opravy kostela ZO bere 
na vědomí stav probíhajících prací na 
kostele – p řijato všemi hlasy  

6. Návrh na úpravu územního plánu v obci ZO 
bere na v ědomí  – p řijato všemi hlasy  

7. Informace o nabídce na odkup akcií VČP ZO 
bere na v ědomí  – p řijato všemi hlasy 

8. Nákup nových kontejnerů na separovaný 
sběr ZO schvaluje nákup 6ks kontejner ů 
na separovaný sb ěr  – přijato všemi hlasy 

9. Informace o z VH Mikroregiónu 
PodoubravíZO bere na v ědomí  – p řijato 
všemi hlasy  

10. Oznámení o zahájení řízení na úseku 
ochrany přírody ZO bere na v ědomí 
oznámení inspekce ŽP – p řijato všemi 
hlasy 

11. Rozpočtové změny provedené 6/2010 ZO 
přesunuje projednání tohoto bodu na 
příští jednání – p řijato všemi hlasy  

12. Projektové práce na průtahu obcí ZO 
pověřuje starostu dohleden nad 
probíhajícími projektovými pracemi – 
přijato všemi hlasy 

13. Výběrová komise na stavbu místní 
komunikace v osadě Nový Dvůr  

14. ZO schvaluje složení komise Filip, 
Kolá ř,Marek, Sadílek, Uchytil, náhradník 
Karlík, Pavlasová – p řijato všemi hlasy 

15. Stavy ú čtů: 
 Běžný účet: KB      1.295.558,43Kč 

                               ČS           214.861,95Kč 
      Termínovaný účet:            562.502,84Kč 
         Úvěr ke splacení:       -5.749.800,00Kč 

 
 

10/2010 konané dne 6. 9. 2010 v 19.00 hod.  
Body jednání: 
 
1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO 

schvaluje všemi hlasy  
2. Kontrola úkolu ze zasedání 12. 7. 2010; 

řešení zvonu na kostelu – bod trvá, ostatní 
úkoly jsou spln ěny  

3. Informace o zakázce Separovaná sběr ZO 
projednalo zprávu o dokon čení této 
zakázky a bere na v ědomí tuto informaci – 
přijato všemi hlasy 

4. Informace o zakázce z programu POV ZO 
bere na v ědomí stav akce – akce je t ěsně 
před dokon čením, bude provedeno 
závěrečné vyhodnocení – p řijato všemi 
hlasy 

5. Informace o zakázce opravy kostela ZO bere 
na vědomí stav dokon čovacích prací na 
kostele – p řijato všemi hlasy 

6. Návrh zadání úpravy územního plánu v obci 
a) ZO Nová Ves u Chot ěboře schvaluje 
zadání územního plánu obce Nová Ves u 
Chotěboře. 
b)ZO ukládá starostovi, aby vydal pokyn 
zpracovateli a po řizovateli ÚP ke 
zpracování návrhu územního plánu a jeho 
následné projednání. – p řijato všemi 
hlasy 

7. Žádost o příspěvek na adaptační pobyt žáku 
ZŠ Buttulova ZO schvaluje p říspěvek ve 
výši 500K č na žáka – p řijato všemi hlasy 

8. Nákup nových kontejnerů na separovaný 
sběr  ZO schvaluje nákup 3ks kontejner ů 
na separovaný sb ěr – přijato všemi hlasy 

9. Informace z Mikroregiónu Podoubraví ZO 
bere na v ědomí. Zástupc ům obce, kte ří 
obsadili p ěkné 9. Místo ostatní členové 
děkují a gratulují. 

10. Oznámení o zahájení řízení na úseku 
ochrany přírody ZO bere na v ědomí, že 
Česká inspekce ŽP se do dnešního dne 
nevyjád řila na rozpor zaslaná ZD Nová 
Ves - Víska  – p řijato všemi hlasy 

11. Rozpočtové změny provedené v měsíci 
6,7,8/2010 ZO schvaluje provedení 
rozpo čtových opat ření dle p ředloženého 
návrhu.RO č. 2 příjmy 887,9tis.K č a výdaje 
366,6tis.K č RO č. 3 příjmy a výdaje 
4.577.900,-Kč RO č. 4 příjmy a výdaje      
0,-Kč RO č. 5 příjmy a výdaje 0,-K č RO č. 
6 příjmy a výdaje 0,-K č RO č. 7 příjmy a 
výdaje  0,-K č  RO č. 8 příjmy 839.400,-K č a 
výdaje 1.081.100,-K č – přijato všemi hlasy 

12. Žádost o udělení licence pro linku 600380 a 
600390 ZO bere na v ědomí a nemá 
připomínky – p řijato všemi hlasy 

13. Uzavírka silnice III. Třídy 34524 mezi Novou 
Vsí a Vískou na dny 8 a 9. 9. 2010  ZO bere 
na vědomí a nemá p řipomínky – p řijato 
všemi hlasy 

14. Výběrové řízení na rekonstrukci místní 
komunikace – Osada Nový DvůrZO 
schvaluje návrh výb ěrové komise na 
vítěze zakázky rekonstrukce místní 
komunikace v osad ě Nový Dv ůr. Vítěz 
zakázky je M-Silnice a.s. v celkové částce 
424.378,-Kč a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy – p řijato všemi hlasy 

15. Pozvánka obce Víska na setkání obcí 
s názvem Víska ZO bere na v ědomí – 
přijato všemi hlasy 

16. Stavy ú čtů:  
Běžný účet:KB        466.337,32Kč  
ČSOB           63.790,81Kč 

           ČS          222.653,69Kč 
          Termínovaný účet:    562.596,27Kč 
          Úvěr ke splacení:  -5.583.100,00Kč 

17. Různé. Neplacení nájmu v bytě č. 4 na č. p. 
6 J Plašil- M. Svobodová ZO pověřuje 
starostu projednat dorovnání dluhu za 
měsíc 6,7,8/2010. ZO požaduje dorovnání 
dluhu do 15. 9. 2010. V p řípadě 
nedorovnání dluhu bude na p říštím 
zasedání ZO projednáno ukon čení 
nájemní smlouvy – p řijato všemi hlasy 

 
 
11/2010 konané dne 4. 10. 2010 v 19.00 hod.  
Body jednání: 
 
1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO 

schvaluje všemi hlasy 
2. Kontrola úkolu ze zasedání 6.9. 2010; řešení 

zvonu na kostelu – bod trvá,  ostatní úkoly 
jsou spln ěny  

3. Informace o zakázkách ZO bere na v ědomí 
průběh zakázek podle plánu – p řijato 
všemi hlasy  

4. Zpráva z Státního fondu rozvoje bydlení o 
výstavbě 5. Bytů v č.p.6 ZO bere na v ědomí 
závěrečné vyhodnocení a záv ěrečnou 
zprávu – p řijato všemi hlasy  

5.  Návrh rozpočtu na rok 2011 ZO bere na 
vědomí 1. Čtení rozpo čtu na rok 2011 – 
přijato všemi hlasy   

6. Návrh investičního záměru na období 2011-
2015 v obci 

a) Revitalizace zelen ě 
b) Tlaková kanalizace a ČOV 
c) Mobilia ř dětského h řiště 
d) Rekonstrukce a zateplení školy  
e) Rekonstrukce nám ěstí a dostavba 

chodník ů 
f) Rekonstrukce požární zbrojnice  
g) Rekonstrukce kulturního domu  
h) Rekonstrukce sportoviš ť- přijato 

všemi hlasy  
7. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina 

ZO bere na v ědomí p řípravu aktualizace – 
přijato všemi hlasy  

8. Informace o konání Valné hromady SVOP 
Podoubraví v obci Slavětín ZO bere na 
vědomí informace z VH SVOP Podoubraví 
– přijato všemi hlasy  

9. Návrh smlouvy na projektování místních 
komunikací v osadách Kohoutov a Zastráň 
ZO schvaluje smlouvu s Ing. Václavkem 
na Projektovou dokumentaci místních 
komunikacích v osadách Kohoutov a 
Zastráň – přijato všemi hlasy   

10. Návrh na průtah obcí – rekonstrukce silnice 
II.třídy č.345 – návrh projekce kraje Vysočina 
ve variantě 1. a variantě 2. 

a) ZO bere na v ědomí a konstatuje, že 
varianta 1. a varianta 2. Nevyhovují.  

b) ZO navrhuje úsek od Chot ěboře po 
křižovatku na Vísku ( 345/34524 ) 
přimknout komunikaci ke stávající 
levé obrub ě a v úseku od této 
křižovatky ( 345/34524 ) sm ěrem na 
Golčův Jeníkov p řimknout 
komunikaci k pravé obrub ě. 

11. ZO pověřuje starostu projednat tuto 
novou variantu s krajem Vyso čina a 
projekcí – p řijato všemi hlasy  

12. Dopis s pozvánkou obce Lohmen k návštěvě 
v listopadu 2010 ZO bere na v ědomí a 
doporu čuje novému ZO ú čast – p řijato 
všemi hlasy  

13. Žádost o zrušení trvalého pobytu p. Romana 
Zelenky na č.p.60 ZO schvaluje zm ěnu 
trvalého bydlišt ě p. Romana Zelenky na 
podatelnu OÚ – p řijato všemi hlasy  

14. Projednání prodloužení nájemních smluv  ZO 
schvaluje prodloužení nájemních smluv 
rodin ě Mendlových a p. Opršala a paní 
Fialové s infla čním navýšením – p řijato 
všemi hlasy   

15. Inventura obecního majetku ZO bere na 
vědomí provedení inventury obecního 
majetku a schvaluje navržené v ěci dle 
seznamu vy řadit do konce ú četního roku 
– přijato všemi hlasy   

16. Rozpočtové změny provedené v měsíci 
9/2010 ZO schvaluje provedení 
rozpo čtových opat ření dle p ředloženého 
návrhu.  RO č. 9 příjmy 500,2tis.K č a 
výdaje 599,96tis.K č 

17. Stavy ú čtů:  
Běžný účet:    KB      523.801,41Kč  

          ČSOB        63.790,81Kč 
                                 ČS       210.479,70Kč 
          Termínovaný účet:        62.690,04Kč 
         Úvěr ke splacení:      -5.458.100,00Kč 


