
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. 9/2021 ze dne 14.10. 2021 v 18.00 hod v prostorách OÚ v jednací místnosti 

1.  Program: Schválení programu zasedání 

2.  Kontrola usnesení za září 2021 

3.  Nové parcely-projednání informací  

4.  ČOV-projednání informací  

5.  Lesy 

6.  POVV-Kohoutov  

7.  Kohoutov-projednání informací 

8. Oprava komunikace par.č. 2154/2 (inž.sítě) a rozšíření 

9. Smlouvy o zřízení věcného břemene- ČOV 

10. Volby do Poslanecké sněmovny a parlamentu (8.-9. října 2021) 

11.  Záměr pronájmu nebytových prostor (bývalé masny) 

12. MOPOS-návrh nové servisní smlouvy na varovný a informační  

 

13. Různé - _dlouhodobé úkoly: 1.hrobová místa,2. kontejnerové stání,3. zaměření 

pozemků  (847/44, 847/45, 847/36),4.veřejné osvětlení v Nové Vsi, 5.zastávka Nový 

Dvůr – betonová ,6. zvonička Nový Dvůr, 7. cesta Podlesí, 8. horní hřiště, 9. 

rekonstrukce archiv, 10. knihovna- přechod na nový knihovní systém, 11. osvětlení a 

převod pozemků k Chodníku na Chotěboř, 12. 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) , 13. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 14. VAK 

HB- Smlouva s VAK HB, 15. KD- bod trvá (projektová dokumentace),16.Obecní 

byty 

                                                            

14.  Rozprava     

 

 

   Termín konání: 14.10.2021 

   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 

 

mailto:obec@novavesuchot.cz


Přítomni: Culková, Marková, Karlík, Doležán, Kolář (příchod 18:05), Ing. Arch. Marek 

(příchod 18:06), Ing. Sadílek 

  

Neomluveni: Ing. Uchytil, 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 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno    

 

c. Starostka navrhla za ověřovatele zápisu p.Doležán, p.Karlík 

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu 

Pro 5, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc září 2021 

 

3. Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám 

 

- Starostka přednesla zastupitelstvu vypracovanou projektovou dokumentace V2 

a informovala zastupitele o schůzce s projektantem v patek 15.10., další 

informace budou předneseny na zasedání v listopadu 

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

 Pro 5, proti 0, zdržel se 0 

      

(Příchod p. Koláře 18:05 a Ing. Arch. Marek 18:06 hod) 

4. Starostka informovala zastupitelstvo o fakturaci ČOV 

Návrh usnesení: ZO schvaluje fakturaci za výměnu tubusu na ČOV Nová 

Ves u Chotěboře v částce 197.068,- Kč vč. DPH ( hrazeno z fondu oprav 

ČOV) a ZO schvaluje objednávku šneku z nerez materiálu (cena 

předpokládaná 80.000,- Kč)  

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno                         

5. Starostka předala slovo p. Doležánovi 

- p. Doležán informoval zastupitele o práci v lese, prodaná veškerá obecní 

kulatina, přednesena celková fakturace, oprava YARMAR 445 stále 

pokračuje  

- pokračuje se ve vyžínání pasek, vytěženo  531,62 m3 v částce 694.449,-Kč, 

požádány spolky o spolupráci v nátěru stromků 

 



 ZO bere na vědomí přednesené informace 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

6.  Starostka informovala zastupitelstvo o POVV (Program obnovy venkova 

Vysočiny) na opravu komunikace do Kohoutova, pro letošní rok je dotace od 

Kraje Vysočina ve výši 100.000,- Kč, doručena Smlouva s Krajem Vysočina 

Návrh usnesení: ZO schvaluje fakturaci za dokončené dílo Oprava 

komunikace do místní části Kohoutov v částce 398.090,- Kč vč. DPH firmě 

Dřevokov 

                 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno  

 

7. Starostka přednesla informace o parcelách v Kohoutově. Projednání informací o 

zpracování geometrického zaměření v místní části Kohoutov. ZO projednalo 

možnosti parcelace v Kohoutově. Zastupitelstvo obce se k tomuto bodu jednání 

vyjádří na příštím zasedání zastupitelstva v měsíci listopadu, vzhledem k podaným 

stížnostem a dotazům pana M. Holoubka 

ZO bere na vědomí přednesené informace  

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

8.  Starostka přednesla informace o opravě komunikace par.č. 2154/2, jsou zde za 

účasti obce vybudovány inž. sítě, rozšíření a oprava komunikace  

A. Návrh usnesení: ZO schvaluje fakturace firmě CSNV s.r.o. za opravu a 

dodávku materiálu na opravě komunikace par.č.2154/2 II. fakturace je 

v částce 45.035- Kč vč. DPH, III. fakturace v částce 123.889,-Kč vč. DPH, 

IV. fakturace v částce 63. 545,-Kč vč. DPH, V. fakturace v částce 81.160,- 

Kč vč. DPH, VI. fakturace v částce 29.015,-Kč vč. DPH, VII. Fakturace 

v částce 26.288,- Kč vč. DPH a firmě VAK Havlíčkův Brod, a.s. fakturaci 

v částce 63.289,-Kč s DPH za rozšíření vodovodního řádu 

      Pro 7, proti 0. zdržel se 0- schváleno 

 

B. Starostka přednesla zastupitelstvu návrh odkupu části pozemku par.č.2154/2 

dle návrhu geometrického plánu od majitelů p. Musílka, pí. Mrtkové, pí. 

Žákové, pí. Markové 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje odkup pozemků kolem komunikace par.č.  

2154/2 ( 116 m2 a 73 m2) dle přiloženého geometrického plánu 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

C. Starostka přednesla 2 cenové nabídky na projektovou dokumentaci vč.inž. 

činnosti na akci Vodovodní řád pro ZTV Nová Ves u Chotěboře, která je 

budována v cestě par.č. 2154/2 

Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku od VAK HB Ing. Klementa 

 v částce 85.305,-Kč vč. DPH 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

9. Starostka informovala zastupitelstvo o smlouvách na odvod odpadních vod a 

smluv na věcná břemena  



ZO bere na vědomí přednesení informace  

 Pro 7, proti 0, zdržel se 

10. Starostka přednesla informace o konání Voleb v termínu 8.-9. října roku 2021  

ZO bere na vědomí přednesené informace o konání voleb a děkuje volební 

komisi za hladký průběh voleb 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

11.  Starostka přednesla zastupitelstvu obce 

A. Revokování Záměru pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání  

ze dne 11.3. 2021 pod bodem jednání 15B (bývalá masna, celé prostory) 

Návrh usnesení: ZO schvaluje revokování záměru ze zasedání 

poř.č.3/2021 ze dne 11.3. 2021 pronájmu nebytových prostor 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

B. ZO projednalo zveřejnění Záměru pronájmu nebytových skladových prostor o 

velikosti 14,45 m2 v prostorách bývalé masny 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Záměru pronájmu nebytových 

skladových prostor o velikosti 14,45 m2 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

C. ZO projednalo zveřejnění Záměru pronájmu prostor určených k podnikání o 

velikosti 24,32 m2, nebytový prostor (bývalá masna) 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Záměru pronájmu prostoru 

určeného k podnikání o velikosti 24,32 m2 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

   

12. Starostka přednesla zastupitelstvu Smlouvu o dílo od firmy MOPOS na 

poskytování servisních služeb na zařízení VISO pro Obec Nová Ves u Chotěboře 

Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou MOPOS ( údržba a 

servis místního rozhlasu, jedná se o periodické prohlídky vč. údržby) 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno  

13. Starostka přednesla zastupitelstvu nabídku od ECO světla s.r.o. na nákup 5 světel 

za 42.955,- Kč vč. DPH 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku na 5 světel a pověřuje starostku, aby  

 přiobjednala dalších 5 světel k horní cestě par.č.2154/2 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

14. Starostka přednesla Rozpočtová opaření č. 4 

ZO bere na vědomí přednesené informace  

Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

15. Starostka přednesla informace zastupitelům k novým nájemním smlouvám na 

obecní byty, smlouvy rozpracované u JUDr. Slanařové 

Návrh usnesení: ZO schválilo podmínky nájemních smluv, které budou 

uvedeny v nájemních smlouvách (př. hrazení revizí, nově příchozí zákaz 

domácích mazlíčků jako pes a kočka, trvalý pobyt na obci), bude uveřejněna 

na příštím zasedání a k nahlédnutí současným nájemníkům 



 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

16.  Starostka přednesla Žádost Charita Havlíčkův Brod o příspěvek 10.000,-Kč  

Návrh usnesení: ZO prozatím zamítá do dalšího zasedání žádost charity, 

zastupitelé požadují vysvětlení, o které klienty se v Nové Vsi jedná a záznam 

činnosti 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

17.  Starostka přednesla zastupitelům informace o ZŠ Nová Ves u Chotěboře 

- dokončeno nové oplocení kolem školního hřiště a dřevěný plot 

ZO bere na vědomí přednesené informace  

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

18. Starostka přednesla ZO, že probíhá oprava autobusové zastávky v Nové Vsi 

- Oprava zdiva, oprava stropního pláště, výměna skla, nátěr, oprava laviček 

Kompletně 

Návrh usnesení: ZO schvaluje opravu a akceptuje náklady na opravu čekárny 

a  laviček       

 

              Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

19. Starostka přednesla stavy účtů, které jsou součástí zápisů zastupitelstva 

Návrh usnesení: ZO schvaluje stavy účtů Obce Nová Ves u Chotěboře 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

20.  ZO projednalo nákup sněhové radlice k YANMARU 

A. ZO projednalo zveřejnění Záměru prodeje staré radlice na sníh  

k YARMAR 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Záměru prodeje zadní 

sněhové radlice za cenu 9.000,-Kč 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

B. ZO projednalo nákup sněhové radlice dle cenové nabídky Váňa a Hybrálec 

s.r.o.  

Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup sněhové radlice v ceně 48.550,-Kč 

bez DPH 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

          

        

21.  Starostka přednesla Žádost od pana M. Holoubka č. 123/1998 Sb.  

   ZO bere na vědomí přednesenou žádost od p. Holoubka a doporučuje 

    starostce využít směrnici, která ukládá zpoplatnění odpovědí pro tyto 

     záležitosti, předána žádost i ke konzultaci JUDr. Slanařové 

   Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

22. Starostka přednesla projednání Záměru dle Geometrického plánu č. 404-

1263/2014, starostka informovala ZO, že proběhlo již několik projednání tohoto 

Záměru s majiteli, do příštího zasedání mají čas na rozmyšlenou 



ZO bere na vědomí přednesené informace, na dalším zasedání projednání 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

23.  Různé: 

dlouhodobé úkoly: 1.hrobová místa,2. kontejnerové stání,3. zaměření pozemků  (847/44, 

847/45, 847/36),4.veřejné osvětlení v Nové Vsi, 5.zastávka Nový Dvůr – betonová ,6. 

zvonička Nový Dvůr, 7. cesta Podlesí, 8. horní hřiště, 9. rekonstrukce archiv, 10. knihovna- 

přechod na nový knihovní systém, 11. osvětlení a převod pozemků k Chodníku na Chotěboř, 

12. 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) , 13. osvětlení kolem cesty par.č. 

2154/2, 14. VAK HB- Smlouva s VAK HB, 15. KD- bod trvá (projektová dokumentace),16. 

obecní byty 

A. Bod různé: Starostka informovala ZO, že dne 15.10. 2021 proběhne schůzka na 

křižovatce u místní části Zastráň se zástupci Krajské správy a údržby silnic Vysočina a  

Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina (projednání případných úprav výjezdu, 

umístění dopravního zrcadla, vysekání křovin a náletů) 

ZO bere na vědomí informace 

 Pro 7, proti 0, zdržel se  

 

24. Rozprava: 

 

 

Ukončení zastupitelstva obce ve 20:20 hod 

 Ověřovatelé zápisu:  

    p. Doležán…………………………… 

     p. Karlík…………………………………. 
 

starostka obce, Andrea Culková……………………….  
 

Vyvěšeno: 18.10. 2021 
Sejmuto:                                                              

 

 

 

 


