
 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. 7/2021 ze dne 14.7. 2021 v 18.00 hod v prostorách OÚ v jednací místnosti 

Program: 

1. Schválení programu zasedání 

2.  Kontrola usnesení za červen2021 

3.  Nové parcely-projednání informací  

4.  ČOV-projednání informací  

5.  Lesy 

6.  POVV-Kohoutov  

7.  Kohoutov-projednání informací 

8.  Záměr manželé Hrbovi- schválení 

9.  Záměr pí. Nováková (č.p. 197) - schválení 

10.  Záměr pí. Musilová (č. evi.6) - schválení 

11.  Záměr pí. Vacková (č.p.112) – schválení 

12.  Svazek Obcí Podoubraví- projednání informací 

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: 14.7 .2021 

       Čas konání: 18:00 hod 

       Místo konání: v jednací místnosti OÚ  

 

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

vyplývají v den zasedání zastupitelstva z platných nařízení  

       

Rozšíření programu bylo schváleno na zasedání ZO 

 

mailto:obec@novavesuchot.cz


Přítomni: Culková, Marková, Karlík, Doležán, Kolář 

                 

Omluveni: Ing. Uchytil, Ing. Arch. Marek, Ing. Sadílek, p. Čermák 

 

Hosté: p. Bříza 
            

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. Doležána, p. Karlíka 

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu 

Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc červen 2021 

 

3. Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám 

 

- Starostka přednesla zastupitelstvu vypracovanou pracovní verzi projektové 

dokumentace k zasíťování inženýrskými sítěmi, dvě varianty možného napojení 

parcel (V1, V2) 

Návrh usnesení: ZO schvaluje vypracovanou pracovní verzi V2 projektové 

dokumentace k zasíťování inženýrskými sítěmi (varianta 2 je výrazněji 

levnější než varianta 1 a přichází v úvahu do budoucna napojení na další 

stavební pozemky) 

 Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

      

 

4. Starostka předala slovo p. Doležánovi 

- Místostarosta informoval zastupitelstvo o nutnosti výměny česel (opětovná 

výměna, opět zkorodoval materiál) 

 Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno                               

5. Starostka předala slovo p. Doležánovi 

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

kulatina 

- pokračuje se ve vyžínání pasek 

    ZO bere na vědomí přednesené informace 

Pro 5, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 



6.  Starostka informovala zastupitelstvo o podání žádosti do POVV (Program obnovy 

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

od Kraje Vysočina ve výši 100.000,- Kč 

 ZO bere na vědomí podanou žádost POVV na opravu komunikace do   

Kohoutova 

Pro 5, 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 září, vzhledem k podaným 

stížnostem a stanoví podmínky prodeje. 

ZO bere na vědomí přednesené informace  

Pro 5, Proti 0, zdržel se 0 

8. Starostka přednesla ZO Žádost manželů Hrbových na odkup části obecního 

pozemku par.č. 2088/1 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře 

Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku 

par.č.2088/1 

Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno  

 

9. Starostka přednesla Žádost pí. Novákové (č.p.197) na narovnání vlastnických 

vztahů, žádost o odkup části zaploceného pozemku par.č.2160 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku par.č. 

2160 

  Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno  

10. Starostka přednesla Žádost pí. Musilové ( č.ev.6) o odkup části pozemku par.č. 

1469/1, který je historicky zaplocen a užíván 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje části obecního   

  pozemku par.č. 1469/1 

  Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno    

  

11. Starostka přednesla Žádost pí. Vackové (č.p. 112) na odkup části obecního 

pozemku par.č. 2043, kde je umístěna garáž 

                Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje části obecního 

                 pozemku par.č. 2043 

                 Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

12.  Starostka přednesla informace k chystaným oslavám 20. výročí Svazku obcí 

Podoubraví, které se uskuteční 4. září na Pilnově statku v Libici nad Doubravou.  

Návrh usnesení: ZO schvaluje účast Nové Vsi u Chotěboře na slavnostech 

k 20.vyročí vzniku Svazku obcí Podoubraví  

Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

13.  Starostka přednesla zastupitelstvu požadavek o dovybavení zásahové jednotky 

hasičů v Nové Vsi u Chotěboře ( kalové čerpadlo, pracovní ledková světla, svítilny 

na cisternu, bednu na nářadí), tyto nedostatky vyplynuly z nočního zásahu při 

rozlití Zámeckého rybníka. 



Návrh usnesení: ZO schvaluje dovybavení zásahové jednotky hasičů v Nové 

Vsi u Chotěboře  

Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

14.  Starostka přednesla ZO Rozpočtové opatření č.2 

 ZO bere na vědomí 

 Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

15.  Starostka přednesla zastupitelstvu žádost o vyřazení obecního majetku 

(velkoobjemové kontejnery v Novém Dvoře) 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje vyřazení velkoobjemových kontejnerů v místní 

části Nový Dvůr z důvodu vyhoření 

 Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

16.  Starostka přednesla zastupitelstvu návrh na penalizování za poplatky, které jsou po 

splatnosti (úhrada psů a popelnic). 

Návrh usnesení: ZO schvaluje penalizovat za poplatky, které nejsou uhrazeny 

v řádném termínu. Pro rok 2021 bude možnost uhradit poplatky za psa a 

odpad do konce měsíce srpna, pokud platba do tohoto termínu neproběhne, 

bude přičtena částka 50 % navíc u uvedených poplatků.  

 Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

17. Starostka přednesla zastupitelstvu Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu  

Číslo stavby/ číslo smlouvy: IV-12-2022319/VB02, Název stavby: Nová Ves u 

Chotěboře, parcela 658/2- přípojka knn 

Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 

 Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

18.  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 

  

Ukončení zastupitelstva obce v 19:25 hod 

 Ověřovatelé zápisu:  

    p. Karlík…………………………… 

     p. Doležán…………………………………. 
 

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

 
Vyvěšeno: 20.7. 2021 
Sejmuto:                                                              

 

 



 

 

 


