
OBEC 

NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE  

582 73 Nová Ves u Chotěboře 63 
tel. 604 475 118, obec@novavesuchot.cz 

 

 

                   

           ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
       Poř. č. 2/2022 ze dne 10.2. 2022 v 18.00 hod v prostorách OÚ v jednací místnosti 

 

    

      Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího  

       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce 
Program: 

1.  Schválení programu zasedání 

2.  Kontrola usnesení za leden 2022 

3.  Nové parcely-projednání informací  

4.  Lesy 

5.  Kohoutov-projednání informací 

6.  Mopos Communications, a.s- návrh modernizace obecního rozhlasu 

7.  Obecní byty-byt č. 2 v budově OÚ, nákup a výměna kotlů  

8.  Projednání Záměru dle Geometrického plánu č. 404-1263/2014 

9. Záměr p. Pavlas (č.p.30) - schválení 

10. Hasiči-vybavenost 

11. Horní hřiště-projednání informací, oprava sklípku  

12. Letecké snímkování – projednání informací 

13. Různé - _dlouhodobé úkoly:1. kontejnerové stání, 2. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36), 

3.osvětlení a převod pozemků k Chodníku na Chotěboř, 4. osvětlení Cesta par.č. 2124/1 a skutečné 

zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod 

trvá), 5. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2 

                                                            

14.  Rozprava     

 

           Termín konání: 10.2.2022 

           Čas konání: 18:00 hod 

     Místo konání: v jednací místnosti OÚ (změna z důvodu uzavření galerie) 

 

Zastupitelé i hosté musí během zasedání dodržet veškerá hygienická opatření, která vyplývají 

v den zasedání zastupitelstva z platných nařízení vlády. 

   

     Rozšíření programu bylo schváleno na zasedání ZO 

 

Přítomni: Culková, Marková, Karlík, Kolář, Ing. Arch. Marek, Doležán, Čermák 

  

 Omluveni: Ing. Sadílek, Ing. Uchytil 

                  

 

Hosté: pan Bříza, pí. Lorencová, pan Sivák 
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1. Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO  

a. Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO  

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné  

 

b. Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a 

rozšíření 

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno    

 

c. Starostka navrhla za ověřovatele zápisu p. Doležána, p. Čermáka 

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc leden 2022 

 

3. Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám 

 

- Starostka přednesla zastupitelstvu informace od Ing. Němečka k nově chystaným parcelám  

- Schůzka s Ing. Arch. Dobiášem, informace budou předneseny na dalším zasedání 

zastupitelstva obce v měsíci březnu, Ing. Arch. Dobiáš dokončuje textovou část ÚZ č.4 

 ZO bere na vědomí přednesené informace 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

      

 

4. Starostka přednesla zastupitelstvu informace o veřejnosprávní kontrole na hospodaření 

v obecních lesích z Krajského úřadu Kraje Vysočina, která proběhla dne 26.1. 2022, kontrola 

byla rozdělena na dvě části administrativní a venkovní část, dle kontroly dodrženy všechny 

náležitosti ze strany obce  

                    ZO bere na vědomí přednesené informace o veřejnosprávní kontrole   

         Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

5. Starostka přednesla informace o parcelách v Kohoutově. Starostka navrhuje zastupitelstvu 

zveřejnění Záměru prodeje dvou rekreačních a jedné stavební parcely v místní části Kohoutov. 

Zastupitelstvo rozhodne na zasedání zastupitelstva obce v měsíci dubnu. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje dvou rekreačních a jedné 

stavební parcely, za daných podmínek, které budou součástí zveřejněného záměru včetně 

mapového podkladu a geometrického plánu 

  Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

6. Zastupitelstvo projednalo návrh modernizace od firmy MOPOS Communications,a.s. na místní 

rozhlas a opravu stávajícího, modernizace navržena pro lepší ozvučení katastru obce   

Návrh usnesení: ZO schvaluje opravu 4 ks nefunkčních tlakových reproduktorů na 100V 

drátové části, modernizace a rozšíření se bude řešit v budoucnu.  

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno  

 

7. Zastupitelstvo projednalo pronájem bytu č.2 v budově č. 63. Přítomni na zasedání byli jedni 

zájemci, ostatní žádosti byly podány písemně.  



Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem bytu č. 2 v budově č. 63 zájemcům, kteří předložili 

žádost splňující podmínky pro získání bytu a dále splňují podmínky pro přidělení bytu 

v obci pro dočasné bydlení.   

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno  

 

 

 

8. Starostka přednesla projednání Záměru dle Geometrického plánu č. 404-1263/2014, starostka 

informovala ZO, že proběhlo již několik projednání tohoto Záměru s majiteli. Starostka navrhuje 

zastupitelstvu zveřejnění Záměru dle geometrického plánu č. 404-1263/2014. Náhrada za 

stávající pozemky bude řešena s dalším záměrem dle zpracovaného geometrického plánu (p. 

Filip) 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru dle geometrického plánu č. 404-

1263/2014, další narovnání vlastnických vztahů proběhne na dalším zasedání ZO 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

9. Starostka přednesla Žádost pana Pavlase (č.p. 30) 

- zastupitelstvo projednalo záměr dle geometrického plánu 524-73/2021 směny a odkupu 

pozemku s ohledem plánované výstavby nových domů 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr dle geometrického plánu 524-73/2021 

na směnu a odkup pozemku a pověřuje starostku podpisem smlouvy  

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schvaluje  

10. Starostka přednesla zastupitelstvu možnost využití Dotace z programu rozvoje venkova pro 

místní spolek SDH dětí na stříkačku. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje podání dotace za spolupráce Podoubraví z programu rozvoje 

venkova pro SDH děti (pořízení sportovní stříkačky) 

                   Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

11. Starostka informovala zastupitelstvo o rozsáhlejší opravě sklípku na horním hřišti. 

- Byly demontovány odbornou firmou kachlová kamna (složena prozatím v konírně),nákup 

nových kamen za  7.175,-Kč, probíhá výstavba nového baru, nové vedení elektriky, nové 

rozvody vody, izolace a nová podlaha, plánován nákup varné desky na pult a lednice pod bar, 

vyvložkování komína. 

 ZO bere na vědomí přednesené informace  

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

12. Zastupitelstvo projednalo nabídku na letecké snímkování Obce Nová Ves u Chotěboře 

- Starostka přednesla zastupitelstvu nabídku na velkorozměrový letecký snímek Obce Nová 

Ves u Chotěboře od pana Hory 

Návrh usnesení: ZO zamítá tuto nabídku  

                      Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

13. Starostka přednesla zastupitelstvu memorandum o spolupráci při systémovém řešení odpadového 

hospodářství (Elektrárna Opatovice, a.s., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a Obec Nová Ves 

u Chotěboře 



Návrh usnesení: ZO schvaluje Memorandum o spolupráci a pověřuje starostku podpisem  

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

14. Starostka přednesla Žádost DD v Nové Vsi u Chotěboře o peněžní dar na chystané oslavy v DD, 

které se budou konat dne 18.6. 2022 

Návrh usnesení: ZO schvaluje peněžní dar ve výši 10.000,-Kč   

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno  

 

 

15. Starostka přednesla žádost o spoluúčast obce na III. Etapě obnovy poškozeného krovu a střechy a 

kostel sv. Jana Nepomuckého v roce 2022 pro získání dotačního titulu od Kraje Vysočina  

Návrh usnesení: ZO tuto žádost zamítá z důvodu vyplacení 50.000,- Kč v prosinci 2021,tyto 

finanční prostředky již byly vyplaceny 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno zamítnutí 

 

  

16.  Různé :dlouhodobé úkoly:1. kontejnerové stání, 2. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36), 

3.osvětlení a převod pozemků k Chodníku na Chotěboř, 4. osvětlení Cesta par.č. 2124/1 a 

skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 

2020 – bod trvá), 5. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2 

                  Bod                                          

                  Bod různé: 1. kontejnerové stání.: ZO projednalo vybudování 3 nových kontejnerových stání 

                                         v Nové Vsi  

                 Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup 3 velkoobjemových kontejnerů žlutých 

                                               a 3 velkoobjemových kontejnerů modrých 

                  Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno  

                                        

  

                                           

                                       

17. Rozprava: 

Ukončení zastupitelstva obce ve 20:10 hod 

 Ověřovatelé zápisu:  

    p.Doležán…………………………… 

    p.Čermák…………………………………. 

 
starostka obce, Andrea Culková……………………….  
 
Vyvěšeno: 17. 2. 2022 

Sejmuto:                                                              

 

 

 

 


