Obec Nová Ves u Chotěboře
587 23 Nová Ves u Chotěboře 63
tel. 569621528, obec@novavesuchot.cz

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Poř.číslo 13/2018 konané dne 12.11.2018 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
PŘÍTOMNI: Culková, Doležán, Karlík, Ing. Sadílek, Marková, Čermák, Ing. Uchytil, Ing. Arch
Marek,Kolář-přítomen od 18:15 hod
OMLUVENI:
HOSTÉ: Erben, T. Uchytil, Křováčková, Bříza, Erbenová, Málková, Jindra, Čapek, Marek, Holoubek,
Vacek, Běloušková
1. Starostka přivítala přítomné členy OZ, hosty a zahájili zasedání ZO:
a) Konstatovala řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO,
že zasedání je usnášení schopné.
b) Schválení programu jednání ZO a požádala o případné doplnění.
c) Starostka přednesla slib pro pana Čermáka Ludvíka a ten pronesením slova slibuji slib
složil
d) Schválení ověřovatelů zápisu:
Starostka za ověřovatele navrhla Ing. Romana Sadílka a Jiřího Karlíka
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. R. Sadílka a J. Karlíka
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.
Viz přiložený program k zápisu.
3.

Volba členů finanční, kontrolní komise a rady školy
a) Finanční – Ing. Sadílek, L. Čermák, J. Málková, J. Jindra
Pro 7, proti 0, zdržel 1 - schváleno
b) Kontrolní – J. Karlík, Ing. Arch. V. Marek, P. Čapek, P. Kolář
Pro 7, proti 0, zdržel 1 - schváleno
c) Školní rada – Ing. M. Uchytil
Pro 7, proti 0, zdržel 1 - schváleno

4. Kontrola usnesení za říjen: byla provedena

5. Starostka informovala o Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene o
dohodu o umístění stavby s paní Judr. Bílkovou.
ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno
6. Starostka předala slovo Ing. Uchytilovi o podání informací ze SVOP - příspěvek ordinace
paní Mudr. Špitálníkové v částce 12.188,- na zakoupení ultrazvuku.
ZO schvaluje proplacení příspěvku v částce 12.188,-.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno
7. Starostka informovala o Smlouvě o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny
investičního úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu Investiční úvěry č.
1852700051
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno
8. Starostka předložila žádosti na volný byt.
ZO schvaluje žádost na byt pro Tomáše Křováčka a Petru Pospíchalovou.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno
9. Starostka informovala o průběhu realizaci vodovodu. Smlouvy s občany jsou podepsány a
plánuje se kolaudace a osazování vodoměrů.
ZO bod projednal a pověřuje starostku k co nejbližšímu termínu v osazování vodoměrů.
ZO bere na vědomí informace o průběhu realizace vodovodu.
10. Starostka informovala o výsledku výběrové komise pro školu . Vyhrála firma COPROSYS
LEONET s.r.o. v částce 340.490,37 Kč. Ing. Arch Václav Marek informoval o realizaci školy
a o pokračování stavby.
ZO schvaluje za vítěze výběrového řízení firmu COPROSYS LEONET s.r.o.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno
11. Projednání rozpočtových změn a rozpočtového opatření
ZO bere na vědomí.
ZO pověřuje starostku obce prováděním rozpočtových změn v plném rozsahu. ZO tyto
změny vezme na vědomí při nebližším zasedání. V případě připomínek je starostka
povinna sjednat nápravu.
12. Schválení směrnice na oběh účetních dokladů obce. Mimo provozní náklady bude
starostka mít k dispozici 3x3000,- za měsíc.
ZO bere na vědomí zpracování návrhu na příští zastupitelstvo obce.
13. Starostka informovala o příložení kabelu pro budoucí veřejné osvětlení.
ZO bere na vědomí.

14. Starostka přednesla žádost pana Horáka o uskladnění dřeva za poradnou v Nové Vsi u
Chotěboře.
ZO schvaluje žádost pana Horáka na určitou dobu
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno
15. Starostka přednesla smlouvu s panem Čechem na odkup pozemku
ZO schvaluje smlouvu s panem Čechem a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno
16. Starostka předložila dodatek smlouvy s Českou spořitelnou.
ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 schváleno
17. Místostarosta informoval o ČOV. Přednesl návrh zajištění servisu od firmy VODA CZ.
ZO bere na vědomí nabídku ČOV – VODA CZ.
18. Starostka přednesla návrh příkazní smlouvy s panem ing. Kujanem.
ZO schvaluje smlouvu s panem Kujanem a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno
19. Žádost MŠ Víska na příspěvek pro děti.
ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši max. 4000 Kč na vánoční besídku.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno
20. Starostka předala slovo Ing. Uchytilovi k podání informací k realizaci chodníku na
Chotěboř,na částku cca 600.000,- dotace IROP
ZO bere na vědomí
21. Žádost Tomáše Uchytila o uhrazení nebo částečné financování přeložky vodovodu
k parcele č. 847/36 a žádost o směnu parcely č. 847/44
a) ZO pověřuje prověřit na VAK HB možnost spoluúčasti a spolufinancování.
Pro 7, proti 0 zdržel se 2 - schváleno
Žádost směnění části parcely č. 847/44 o výměře 44 m2.
b) ZO pověřuje domluvit se s panem Kárníkem na zaměření části pozemku.
22. Starostka předložila dokumentaci DI Projekt s.r.o., k projektu chodníku na směr Klouzovy,
který byl zadán Ing. Uchytilem bez informování OZ.
OZ bere na vědomí dopracování projektu DI Projekt s.r.o.
23. Přeložka kanalizace a přípojky. Starostka předala slovo místostarostovi k podání
informací o přeložce kanalizace u paní Judr. Bílkové.
ZO bere na vědomí.

24. Lesy ČR – objednávka na sečení Novoveského potoka.
ZO schvaluje vystavení faktury za sečení břehu Novoveského potoka.
25. Žádost o proplacení dovolené Ing. Uchytilovi 15 dní.
ZO na základě žádosti bývalého uvolněného starosty obce pana Ing. Uchytila rozhodlo,
že bývalému uvolněného starostovi obce bude poskytnuta náhrada za 15 dnů
nevyčerpané poměrné části dovolené v roce 2018.
Pro 8, proti 0, zdržel 1 - schváleno
26. a) ZO schvaluje nákup sporáků do 6.000,- a jejich výměna v obecních bytech.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno
b) Příspěvky na sportovní akce, akce pro děti a kulturní akce, výstavy apod. v částce
1.500,-.
ZO schvaluje tyto příspěvky.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
c) Starostka žádá o schválení používání soukromého vozidla pro služební účely
a proplacení cestovních nákladů.
ZO schvaluje používání automobilu pro služební účely SPZ: 1BS9415
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
d) ZO schvaluje vybudovat betonový podklad na fotbalovém hřišti pod plechovou garáž.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
e) SDH požádalo Obec o souhlas s umístění trubku na Máj na fotbalové hřiště.
Pro 9,proti 0, zdržel se 0
f) Starostka informovala o pracovní schůzce k sestavení rozpočtu pro rok 2019, ve
středu 14.11.2018 v 16.00 hodin na OÚ.
Závěr zasedání zastupitelstva v 20:15 hodin
Dne 12.11.2018
Ověřovatel:
Ing. Roman Sadílek

……………………………………………………………

Jiří Karlík

…………………………………………………………….

Zveřejněno dne 16.11.2018

