
  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. 1/2022 ze dne 13.1. 2022 v 18.00 hod v prostorách OÚ v jednací místnosti 

 

1. Schválení programu zasedání 

2.  Kontrola usnesení za prosinec 2021 

3.  Nové parcely-projednání informací  

4.  Lesy 

5.  Kohoutov-projednání informací 

6. Záměr dle geometrického plá  nu č. 521-168/2021 schválení    

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

8. 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 

                                                            

9.  Rozprava     

 

 

        
 

           Termín konání: 13.1.2022 

           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.Sadílek, Ing. Uchytil 

  

 Omluveni: Ing. Arch. Marek, p. Čermák, p. Doležán 

                  

 

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 
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Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno    

 

c. Starostka navrhla za ověřovatele zápisu p. Ing. Uchytila, p.Karlíka 

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc prosinec 2021 

 

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 je naplánována do dvou týdnu, informace budou předneseny 

na dalším zasedání zastupitelstva obce v měsíci únoru 

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

 Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

      

 

4. Starostka přednesla zastupitelstvu obce Ceník na rok 2022 prací v obecních lesích  

 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje Ceník prací v obecních lesích na rok 2022 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

5. Starostka přednesla informace o parcelách v Kohoutově. Projednání informací o zpracování 

geometrického zaměření v místní části Kohoutov. ZO projednalo možnosti parcelace 

v Kohoutově a odprodeje parcel (dvě rekreační a jedna stavební), projednání na dalším zasedání 

zastupitelstva v měsíci únoru  

ZO bere na vědomí přednesené informace  

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

6. Zastupitelstvo projednalo Záměr o narovnání vlastnických vztahů dle Geometrického plánu 521-

168/2021 

Návrh usnesení: ZO schvaluje Záměr dle vyhotoveného geometrického plánu č. 521-

168/2021, pověřuje starostku podpisem smlouvy  

 Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno  

 

 

 

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

informovala ZO, že proběhlo již několik projednání tohoto Záměru s majiteli, bod nadále trvá 

ZO bere na vědomí přednesené informace 

 Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 



8. 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 zveřejnění záměru dle geometrického plánu  

524-73/2021 na směnu a odkup pozemku  

 Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schvaluje  

9. Starostka přednesla zastupitelstvu Záměry rozpracované za rok 2021, kontrola 

Návrh usnesení: ZO schvaluje upozornit žadatele záměrů z roku 2021 o dokončení do 

31.srpna  2022, jinak záměry zrevokovat vzhledem k jejich nedokončení, zastupitelstvo 

ukládá starostce žadatele, kterých se to týká, znovu informovat   

 Pro 6, Proti 0, zdržel se 0 

10. Zastupitelstvo projednalo informace kolem obecních bytů 

- Starostka informovala zastupitelstvu, že ve volném bytě č. 2 v budově obecního úřadu 

probíhají opravy (výměna všech vnitřních dveří, drobné opravy v kuchyni, výměna plynového 

kotle) výběr nového nájemníka proběhne na dalším zasedání zastupitelstva  

                   ZO bere na vědomí přednesené informace  

 Pro 6, Proti 0, zdržel se 0 

11. Rozpočtové opatření č. 7 

- Starostka přednesla zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 7 

                      ZO bere na vědomí  

                      Pro 6, Proti 0, zdržel se 0 

12.  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. Starostka přednesla zastupitelstvu soupis obecního majetku k vyřazení  

                Návrh usnesení: ZO schvaluje vyřazení obecního majetku dle soupisu  

                                         Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

                                     2. ZO projednalo osvobození od poplatků na rok 2022 

                                          Návrh usnesení: ZO souhlasí s osvobozením od poplatků, ale za podmínky 

                                           doložení dokladů o zaplacení odpadů v jiném místě než trvalého pobytu do  

                                            měsíce ledna na obecní úřad ( př. nájemní smlouvy z pronájmu) 

                                              Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

13. Rozprava: 

Ukončení zastupitelstva obce v 19:10 hod 

 Ověřovatelé zápisu:  

    p. Ing. Uchytil…………………………… 

     p. Karlík…………………………………. 

 
starostka obce, Andrea Culková……………………….  
 
Vyvěšeno: 20.1. 2022 

Sejmuto:                                                              



 

 

 

 


