
OOBBEECCNNÍÍ   ÚÚŘŘAADD  

NNOOVVÁÁ   VVEESS  UU  CCHHOOTTĚĚBBOOŘŘEE 

582 73 Nová Ves u Chotěboře 63 
tel. 604 475 118, obec@novavesuchot.cz 

 

 

 

                   ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE 

             
              Poř.č. 12/2019 ze dne 3.10. 2019 v 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomni: Culková, Doležán, Karlík, Kolář, Ing. Arch. Marek, Marková 

 

Nepřítomen: Ing. Uchytil, Ing. Sadílek, Čermák 

 

Hosté: ml. Doležán, Málková, Simandlová, Veselý 

 

 

1. Starostka přivítala přítomné členy ZO a hosty, zahájila zasedání 

a. Starostka konstatovala řádné svolání ZO a podle počtu přítomných členů 

ZO konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b. Starostka předložila program jednání ZO a požádala o jeho případné doplnění  

Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program a jeho rozšíření 

 

Pro 6, Proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

 

c. Starostka navrhla za ověřovatele zápisu p. Doležána,  p. Karlíka  

 

Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za září a omluvila se ZO a přítomným hostům 

za chybně zveřejněný obsah pozvánky ( uvedena kontrola usnesení za měsíc srpen – v tomto měsíci 

ZO nebylo).           ZO bere na vědomí 

 

3. Starostka přednesla jako 3. bod žádost p. Simandlové s ohledem k jejímu zdravotní stavu, byla  

její žádost zařazena jako třetí bod jednání. 

  

    A. Žádost o pronájem pozemku par.č. 1469/5- poměrná část na vypásání pozemku koňmi 

                                                                                                  

         ZO bere na vědomí žádost o pronájmu části obecního pozemku par.č. 1469/5 

 

    B.  ZO zveřejňuje Záměr pronájmu obecního pozemku par. č. 1469/5  

           v k.ú. obce Nová Ves u Chotěboře 

 

            Návrh usnesení: ZO schvaluje uveřejnění Záměru na pronájem pozemku par.č. 1469/5 

                                        v k.ú. Nová Ves u Chotěboře 
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            Pro 5, Proti 0, zdržel se 1 

 

 

4. Starostka přednesla informaci o akci Základní škola v Nové Vsi u Chotěboře. 

ZO podány informace ohledně možných úprav ke školnímu hřišti, předložen 

hrubý návrh multifunkčního hřiště, vše je řádně konzultováno se ZO a školou. 

Starostka a pan Ing. Arch. Marek informovali ZO o plánovaném kolaudačním  

 řízení půdní vestavby. 

 

              ZO bere na vědomí předložené informace o kolaudaci a dotačních titulech na 

              výstavbu multifunkčního hřiště 

       5.  Starostka informovala ZO o akci vodovod do Nového Dvora. 

            - starostka předala dokumentaci na VAK HB ( vyplněna žádost o příspěvek na přípojky 

              v Novém Dvoře) 

         

              ZO bere na vědomí přednesené informace o žádosti na VAK HB 

 

         

       6.  Starostka přednesla informace o akci Chodník na Chotěboř 

            - starostka podala informace ZO, že Chodník na Chotěboř 

              je zkolaudován bez výtek, za chodník již byla vyplacena 

              dotace v částce 633. 221,57,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj 

- starostka informovala ZO o doplnění veřejného osvětlení podél chodníku 

(2 ks světel) 

    

             ZO bere na vědomí přednesené informace o akci Chodník na Chotěboř  

 

        7.  Starostka informovala o akci Cesta par.č. 2124/1 v k.ú. obce Nová Ves u Chotěboře. 

              Proběhl kontrolní den za přítomnosti p. Culkové, p. Peška-TDI, p. Novotného-  zhotovitele, 

               p. Doležána.  

              A. Starostka navrhuje ZO položení kabelu na veřejné osvětlení a chráničky, využít výkopových 

                   prací. 

 

                  Návrh usnesení: ZO schvaluje položení kabelu na veřejné osvětlení, 

                                               fakturace v ceně 7.514,- Kč 

 

                   Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

                 

                B. Starostka informovala ZO o vícepracích na této akci, vzhledem s dostatečným odvodněním 

                      základové pláně. 

        

                    Návrh usnesení: ZO schvaluje vícepráce v souvislosti s dostatečným odvodněním  

                                               základové pláně tělesa komunikace 

 

                     Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

          8.  Starostka přednesla informace k nově plánovaným stavebním parcelám, proběhlo jednání  

                s p. Peškem, který souhlasil se směnou svého pozemku za obecní. 

                    Návrh usnesení: ZO schvaluje směnu pozemku s p. Peškem 

                    Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 



 

        9. Starostka přednesla informaci o investičním úvěru PGRLF na získání 

            samochodného sekacího a mulčovacího stroje ( 50 % dotace). Starostka navrhuje výměnu 

            a prodej starého seka. stroje a nákup nového s využitím investičního úvěru PGRLF. 

               Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti na PGRLF, prodej starého sek. stroje 

                                           a pořízení nového  

              Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

        10.  Starostka předala slovo p. Doležánovi, který informoval ZO plánovaných činnostech v lese. 

               P. Doležán informoval o nákupu nátěru  na stromky , který bude v ceně 10.448,- Kč, 

                a oslovení místních spolků na brigádu v lese. 

               Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup nátěru na stromky v částce 10.448,- Kč 

                                          a využití místních spolků na brigádu 

 

                Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

           ZO, místostarosta a starostka obce děkují za brigádu v lese p. Koryntové a p. Vytlačilové. 

 

         11. Starostka přednesla informace o ČOV 

               - starostka informovala ZO o chodu a činnosti ČOV, čištění šachet, ukládá ZO  

                promyslet chod ČOV do budoucna  

                 ZO bere na vědomí  informace o chodu ČOV 

          12.  Starostka přednesla informaci od firmy EKOsvětlo  na pořízení další řady světel. 

                  Firma nabídla možnost objednávky, fakturace bude až v příštím roce. 

                  Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup 18 ks světel od firmy EKOsvětlo 

                   

                    Pro 6, Proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

            13. Starostka přednesla informaci o rekonstrukci kostela (  konzultace ohledně úpravy kostelních 

                    hodin s památkáři a mistrem hodinářem) 

                

                     ZO bere na vědomí přednesené informace 

 



 

               14. Starostka přednesla informace o akci na Horním hřišti. 

                     - tato akce je plánována mezi drobné akce ve spolupráci s místními spolky 

                     - úprava sklípku, výstavba posezení a zázemí, nové el. vedení 

 

                     ZO bere na vědomí přednesené informace     

                15.  Starostka informovala o návštěvě německého Lohmenu. 

                        Během návštěvy byl pestrý program: ukázka místní ZŠ Nová Ves u Chotěboře, 

                        výstava vánočních ozdob v Horním Bradle, vycházka údolím řeky Doubravy, 

                        návštěva dětí v DD Nová Ves u Chotěboře, bowling ve Ždírci nad Doubravou. 

                        Starostka děkuje všem zúčastněným na této víkendové akci a ubytování „ Penzionu 

                         Mikeš“. 

              

                            ZO bere na vědomí přednesené informace 

 

                 16.  Starostka přednesla návrh rozpočtu na rok 2020, první čtení. 

 

                            ZO bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2020 

 

                  17. Starostka informovala ZO o získané dotaci na DA pro SDH  Nová Ves u Chotěboře 

                       - dne 18.11. proběhne konzultační den ohledně dotace na DA pro hasiče ve Velkém Meziříčí 

                          ZO bere na vědomí informace o dotaci pro SHD 

                  18. Starostka navrhuje v budově Poradny uzavření vody před zim. obdobím. 

                         Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření vody v budově Poradny 

                          Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

                  19.  Starostka podala informace o Podlesí- bod trvá 

                         - konzultace p. Ing. Dobiáš 

                           ZO bere na vědomí informace o Podlesí 



    

                       

                      20. Starostka přednesla informace o odpadech. 

                           - úprava vyhlášky na odpad, bod trvá 

                             ZO bere na vědomí přednesené informace 

 

                      21. Různé: 

                          A, KD- bod trvá 

                          B, Hrobová místa- bod trvá 

                          C, Kontejnerové stání- bod trvá 

                          D, Zastráň- bod trvá  

                          E, zaměření pozemků- 847/44, 847/45, 847/36- bod trvá 

                          F, obecní byty- bod trvá 

                          G, Starostka informovala ZO o odvlhčovači vzduchu v ceně 9.900,-Kč. 

              - 14 dní měla obec možnost zadarmo odvlhčovač vyzkoušet, starostka navrhuje nákup 

                 denně odčerpáno 20l vody ze staré hospody 

        Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup odvlhčovače v hodnotě 9.900,- Kč 

          Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

Ukončení zastupitelstva 3.10. 2019  v 20.10 hod 

Ověřovatelé zápisu: p. Doležán…………………………………………………. 

                                 p. Karlík…………………………………………………… 

 

 

 

Starostka obce: A, Culková…………………………………………….. 

 

Vyvěšeno: 11.10. 2019 

 Sejmuto:  



                

               

                

 

                      

 

 

 

 

 

                   

               

 

 

              

 

      
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 


