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. 3/2022 ze dne 10.3. 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 únor 2022
3. Nové parcely-projednání informací, Návrh změny č.4 ÚP
4. Lesy-technika
5. Kohoutov-projednání informací, Záměr prodeje
6. Záměr dle Geometrického plánu č. 404-1263/2014- schválení
7. Hasiči
8. Horní hřiště-projednání informací, oprava sklípku
9. Dodatek veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků
10. Darovací smlouva – Kraj Vysočina (pozemek číslo 2062/18 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře zastavěný
chodníkem)
11. Rekonstrukce archivu-projednání informací
12. Setkání seniorů-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: 10.3.2022
Čas konání: 18:00 hod
Místo konání: v kanceláři starostky
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, Ing. Sadílek
Omluveni: Ing. Uchytil, pan Čermák
Hosté:

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 Ing.Sadílka, Ing. Arch. Marka
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno
2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc únor 2022
3. Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám
Starostka přednesla zastupitelstvu informace od Ing. Němečka k nově chystaným parcelám
Ing. Arch. Dobiáš dokončil textovou část ÚZ č.4, zveřejněna veřejná vyhláška Oznámení o
zahájení řízení o návrhu změny č.4 územního plánu Nová Ves u Chotěboře na úřední i
elektronické desce, veřejné projednání proběhne 11.4. 2022 v 15:00 hod v kanceláři starostky
ZO bere na vědomí přednesené informace
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

-

4. Starostka přednesla zastupitelstvu informace ohledně prací v obecních lesích a navrhuje
zastupitelstvu obce navýšení cen o 100,- Kč/ na ceníku pro používání obecní techniky, obec musí
reagovat na navýšení cen pohonných hmot
Návrh usnesení: ZO schvaluje navýšení cen s platností ihned po zasedání ZO
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
5. Starostka přednesla informace o parcelách v Kohoutově. Starostka informovala zastupitelstvo, že
Záměr je zveřejněn a bude uveřejněn do 13.4. 2022 (do 16. hod), na zasedání 14.4. 2022
zastupitelstvo rozhodne o případném výherci na stavební i rekreační parcely
ZO bere na vědomí přednesené informace
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
6. 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 schválení 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 záměr dle geometrického plánu č. 404-1263/2014, další
narovnání vlastnických vztahů proběhne na dalším zasedání ZO
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
7. Starostka přednesla zastupitelstvu možnost využití Dotace z programu rozvoje venkova pro
místní spolek SDH dětí na stříkačku, bod trvá
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání dotace za spolupráce Podoubraví z programu rozvoje
venkova pro SDH děti (pořízení sportovní stříkačky), projednáno i na schůzi hasičů
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

8. Starostka informovala zastupitelstvo o rozsáhlejší opravě sklípku na horním hřišti.
-

Starostka informovala zastupitelstvo o dalších opravách ve sklípku na horním hřištivybetonovaná podlaha, vyzděný celý pult, na který bude umístěná nová pracovní deska,
nakoupeny palubky na nové obložení, elektroinstalace

ZO bere na vědomí přednesené informace
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
9. Starostka přednesla zastupitelstvu obce Dodatek veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené
působnosti v oblasti přestupků s Městem Chotěboř (příspěvek činí 3.000,- Kč za přestupek)
Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené
působnosti v oblasti přestupků
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
10. Starostka přednesla zastupitelstvu návrh Darovací smlouvy s Krajem Vysočina na pozemek
parcelní číslo 2062/18 v kú. Nová Ves u Chotěboře zastavěný chodníkem
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí daru od Kraje Vysočina na pozemek par.č.2062/18
zastavěné chodníkem
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno
11. Starostka přednesla informace o rekonstrukci archivu
-

kontrola splněného dlouhodobého úkolu na místě (kancelář archivu)
ZO bere na vědomí přednesené informace
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

12. Starostka informovala zastupitelstvo o konání Setkání seniorů, které proběhne v KD dne 25.3.
2022 od 14:00 hod. Starostka požádala zastupitele o spolupráci na této akci.
ZO bere na vědomí přednesené informace
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
13. Starostka přednesla zastupitelstvu informace k pomoci obcí pro Ukrajinu
-

Starostka přednesla informace, že z obce Nová Ves u Chotěboře bylo odvezeno plné hasičské
auto (potravin, přikrývek, dětských plen, hygienických prostředků, sunar pro miminka,
minerálních vod, lůžkovin), patří poděkování občanům v Nové Vsi, sbírka byla dopravena
do Chotěboře Skautskému oddílu Doubrava, kteří tuto sbírku pomohli uskutečnit za
spolupráce s Krajem Vysočina. Zastupitelstvo probralo možnosti další pomoci Ukrajině, které
bude řešit operativně dle potřeby a nařízení Kraje Vysočina, pokud bude vyhlášena sbírka
opět se Nová Ves u Chotěboře zapojí. Hasiči nabízejí možnost využití DA automobilu na
převoz a přemísťování ukrajinských obyvatel, dle potřeby.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s využitím DA automobilu a hasičů Nové Vsi u Chotěboře
na pomoc Ukrajině (převoz obyvatel)
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

14. Starostka přednesla zastupitelstvu vyúčtování daru na obnovu střechy a krovu kostela sv. Jana
Nepomuckého v Nové Vsi u Chotěboře
ZO bere na vědomí přednesené informace
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
15. 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
A. bodu různé: ZO projednalo na Žádost Ing. Sadílka přidání do dlouhodobých úkolů
Cestu do Kohoutova
Návrh usnesení: ZO souhlasí s doplněním dlouhodobých úkolů o Cestu do Kohoutova
Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

16. Rozprava:
Ukončení zastupitelstva obce v 19:15 hod
Ověřovatelé zápisu:
p. Ing. Arch. Marek……………………………
p. Ing Sadílek………………………………….
starostka obce, Andrea Culková……………………….
Vyvěšeno: 15. 3. 2022
Sejmuto:

