
 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. 8/2021 ze dne 2.9. 2021 v 18.00 hod v prostorách OÚ v jednací místnosti 

 Program: 

1.  Schválení programu zasedání 

2.  Kontrola usnesení za červenec 2021 

3.  Nové parcely-projednání informací  

4.  ČOV-projednání informací  

5.  Lesy 

6.  POVV-Kohoutov  

7.  Kohoutov-projednání informací 

8.  Svazek Obcí Podoubraví- projednání informací 

9. Kostel Nová Ves u Chotěboře- Etapa II. oprava střešního pláště a krovu 

10. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2021518/VB002, 

Nová Ves u Chotěboře, parcela 1947- KNN 

11. 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 

                                                            

12.  Rozprava     

 

 

   Termín konání: 2.9.2021 

   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 18:10) 

                 Ing. Uchytil (příchod 18:06), Ing. Arch. Marek (příchod 18:06), Ing. Sadílek, 

                 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno    

 

c. Starostka navrhla za ověřovatele zápisu p. Ing. Sadílka, p. Čermáka 

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc červenec 2021 

 

3. Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám 

 

- Starostka přednesla zastupitelstvu vypracovanou projektovou dokumentace V2 

Návrh usnesení: ZO schvaluje vypracovanou verzi V2 projektové 

dokumentace k zasíťování inženýrskými sítěmi  

 Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

      

(Příchod Ing. Uchytil a Ing. Arch. Marek 18:06 hod) 

4. Starostka předala slovo p. Doležánovi 

- Místostarosta informoval zastupitelstvo o nutnosti výměny česel (opětovná 

výměna, opět zkorodoval materiál), není dokončena oprava ČOV, 

místostarosta informoval, že byl dovezen kal na ČOV z Chotěboře, hodnoty 

jsou odpovídající normě 

ZO bere na vědomí přednesené informace 

      Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

(Příchod p. Koláře 18:10 hod)                             

5. Starostka předala slovo p. Doležánovi 

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

kulatina, na dalším zasedání bude přednesena celková fakturace, oprava   

YARMAR 445 

- pokračuje se ve vyžínání pasek 

    ZO bere na vědomí přednesené informace 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 



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 

Návrh usnesení: ZO schvaluje podanou žádost POVV na opravu komunikace 

do Kohoutova, ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Dřevokov na opravu 

komunikace, zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy,  ZO 

doporučuje uzavření smlouvy na základě spolupráce v loňském roce oprava 

komunikace do Zastráně ( na POVV je třeba dokládat fakturaci) 

                 Pro 9, 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 říjnu, vzhledem k podaným 

stížnostem a stanoví podmínky prodeje. 

ZO bere na vědomí přednesené informace  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

8. Starostka přednesla ZO, že se dne 4.9. 2021 bude konat Podoubravský víceboj 

v Libici nad Doubravou, který  proběhne v duchu oslav 20. výročí založení Svazku 

obcí Podoubraví, účast obce Nová Ves u Chotěboře je přislíbena 

ZO bere na vědomí přednesené informace  

 Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

9. Starostka přednesla zastupitelstvu informace MAS Podhůří Železných hor, o.p.s., 

Valná hromada schválila Koncepční část Strategie MAS Podhůří Železných hor 

 na období 2021-2027 

 ZO bere na vědomí přednesené informace  

 Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

10.  Starostka přednesla informace k Opravě střešního pláště a krovu na kostele sv.   

Jana Nepomuckého v Nové Vsi u Chotěboře – Etapa II. podíl obce Nová Ves 

u Chotěboře 50.000- Kč formou finančního daru 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dar obce Nová Ves u Chotěboře na 

opravu kostela sv. Jana Nepomuckého v II. Etapě částkou 50.000- Kč  

 Pro 7, proti 0, zdržel se 2 

  

 

 

11. Starostka přednesla zastupitelstvu Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti  

číslo smlouvy: IV-12-2021518/VB002, Název stavby: Nová Ves u Chotěboře, 

parcela 1947- KNN 

Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

 Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

12. Starostka přednesla ZO Rozpočtové opatření č.3 

ZO bere na vědomí  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 



 

13.  Starostka přednesla ZO žádost  pana Zubála o zřízení věcného břemene na 

pozemku majetku obce Nová u Chotěboře ( za účelem vybudování plynové 

přípojky v obecní cestě) 

Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost p. Zubála, ZO ukládá starostce ponechat 

vypracovat smlouvu na věcné břemeno JUDr. Slanařovou, ZO pověřuje 

starostku podpisem smlouvy (geodet. zaměření) 

 Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

14. Starostka přednesla ZO žádost manželů Doležánových o narovnání vlastnických 

vztahů na obecním pozemku a pozemku v jejich vlastnictví u čp. 175 

Návrh usnesení: ZO doporučuje manželům Doležánovým vyřešit nejdříve 

s katastrálním úřadem narovnání vlastnických vztahů 

 Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

15.  Starostka přednesla ZO zprávy finančního a kontrolního výboru 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru 

 Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

16.  Starostka přednesla informace o dovybavení SDH Nová Ves u Chotěboře, 

dokoupena záchranná výjezdová helma za 5.600,- Kč, na zakázku vyrobena bedna 

na nářadí za cenu 18.000,- Kč 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje dovybavení SDH Nová Ves u Chotěboře 

  Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

17.  Starostka přednesla žádost p. Hoffingera o pořádání pouti v Nové Vsi u Chotěboře 

 v náhradním termínu 25.-26. září 2021 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje uspořádání pouti v náhradním termínu v Nové 

Vsi u Chotěboře ( v případě změn v mimořádných opatřeních v souvislosti 

s epidemií COVID 19, které by se týkalo uzavření veřejných akcí by se pouť 

nekonala) 

  Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

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

účasti obce vybudovány inž. sítě 

Návrh usnesení: ZO schvaluje opravu komunikace, rozšíření a dořešení 

odkupu pozemku, dopracování projektové dokumentace k tlakové kanalizaci a   

projekt. dokumentace k prodloužení vodovodního řádu, I.fakturace na opravu 

od CSNV s.r.o. je v částce 92.824,- Kč vč. DPH 

  Pro 9, proti 0. zdržel se 0- schváleno 

19. Starostka informovala ZO o nové Protipovodňové komisi 

Návrh usnesení: Protipovodňová komise sestavena ze členů- pí. Běloušková, pí. 

Culková, pí. Marková, p. Doležán ml., p. Doležán st. 

 Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

20. Starostka informovala ZO o ukončení spolupráce s JUDr. Teuflovou ( odchod do 

penze) a navrhuje JUDr. Slanařovou na dokončení Smluv na věcná břemena ČOV 

Návrh usnesení: ZO schvaluje dokončení Smluv na věcná břemena JUDr. 

Slanařovou 

 Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

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



ZO bere na vědomí přednesené informace o konání voleb  

 Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

22.  Starostka informovala ZO o veřejné sbírce, která proběhla přes Svazek Obcí 

Podoubraví, Nová Ves u Chotěboře vybrala částku 22.064,- Kč od obyvatel 

Návrh usnesení: ZO schvaluje ve výši stejné částky 22.064,- Kč poskytnou 

finanční dar za Obec Nová Ves u Chotěboře pro Moravskou Novou Ves, 

finanční dar poskytne i firma CSNV s.r.o. v částce 50.000,- Kč pod záštitou 

obce Nová Ves u Chotěboře také pro Moravskou Novou Ves 

 Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

  

 

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 by bylo potřeba pořídit zrcadlo k výjezdu 

místní části Zastráň 

Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení zrcadla k výjezdu ze Zastráně 

 Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

B. Bod různé: Starostka informovala ZO o možné spolupráci s Obcí Povljana 

v Chorvatské Republice 

Návrh usnesení: ZO schvaluje pozvat chorvatskou delegaci zástupců obce a 

připravit pro ně a zajistit program, dále by byla na zvážení možná spolupráce 

mezi obcemi 

 Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

  

Ukončení zastupitelstva obce v 19:25 hod 

 Ověřovatelé zápisu:  

    p. Ing. Sadílek…………………………… 

     p.Čermák…………………………………. 
 

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

Vyvěšeno: 13.9. 2021 
Sejmuto:                                                              

 

 

 

 


