
  OOBBEECC  

NNOOVVÁÁ   VVEESS  UU  CCHHOOTTĚĚBBOOŘŘEE 

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

 

 

                   

               ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
                     Poř. č. 10/2020 ze dne 5. 11. 2020 v 18.00 hod v prostorách OÚ v jednací      

                      místnosti 

 

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

                 

Omluveni: Ing.Uchytil, Ing.Sadílek ,Doležán, 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 

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. Ing. Arch. Marka, p. Koláře 

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu 

Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc říjen 2020  

 

3. Starostka přednesla informace o akci ZŠ Nová Ves u Chotěboře 

A. „Revitalizace školního hřiště“- oprava místního doskočiště a budovy nářaďovny 

( firma doporučuje odstranění ořechu z bezpečnostních a hygienických důvodů, 

starostka zkonzultuje pokácení ořechu s Ing. Vájovou z oddělení dendrologie ). 

 Tento týden proběhne výměna střešní krytiny, fasáda na nářaďovně, sítě u hřiště 

včetně mantinelů. 

  

 ZO bere na vědomí přednesené informace 

B.  Starostka přednesla zastupitelstvu obce Žádost p. Macháčka o prodloužení 

termínu na akci „Revitalizace školního hřiště“ z důvodu Covidové pandemie  

a Dodatek č. 1 o dokončení díla z důvodu zásahu vyšší moci- covidové 

pandemie, který mezi sebou uzavřeli zhotovitel firma Aedint s.r.o zastoupená 
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 jednatelem společnosti p. Macháčkem  a obec Nová Ves u Chotěboře 

zastoupená starostkou A. Culkovou  

Návrh usnesení: ZO souhlasí a schvaluje uzavřený Dodatek č.1, který byl 

uzavřen mezi firmou Aedint s.r.o. a obcí Nová Ves u Chotěboře o 

prodloužení termínu dokončení 

 

 Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

  

4.  Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám 

- Starostka řeší pouze drobné úpravy na územní studii s Ing.Arch. Dobiášem 

- Starostka řeší další postup s Ing. Kujanem, který má na starost ZTV, domluvená 

schůzka na čtvrtek  

 ZO bere na vědomí přednesené informace 

 

5. Starostka informovala o dotaci na DA ( automobil JSDH) . Automobil byl 

doplacen v plné výši a poté zažádáno o proplacení z dotace z kraje Vysočina ve 

výši 300.000,- Kč. Starostka dále požádala JSDH, aby si zakoupili z vlastních 

zdrojů autopotahy do nového DA a vysavač na čištění a mytí prostor 

automobilu. 

 

 

  ZO bere na vědomí přednesené informace 

 

 

6. Starostka přednesla zastupitelům informace o Smlouvách na věcná břemena 

- Starostka informovala zastupitele, že s ohledem situace kolem nákazy COVID 

se komplikuje podpisování zpracovaných smluv od JUDr. Teuflové.  

( prozatím JUDr. Teuflová nechystá další smlouvy, začne až dojde k podpisu již 

dokončených) 

 

   ZO bere na vědomí přednesené informace  

                     

7. Starostka se vyjádřila k činnosti v obecním lese. 

-Zastupitelstvo ukládá starostce obce kontrolu stavu v obecních lesích 

 do příštího zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo případně osloví místní spolky    

  ke spolupráci (vyžínání, nátěr stromků), aby byl les připraven na zimní 

                       sezonu a na další rok. Na dalším zasedání starostka přednese dané informace. 
 

                                 ZO bere na vědomí přednesené informace 

 
8.  Starostka informovala ZO o sporu ohledně pozemků Podlesí  

- Starostka informovala ZO, že situaci s pí. H. řeší JUDr. Slanařová 

- Starostka informovala, že další podnět není prozatím znám 

- ZO bere na vědomí přednesené informace 

 

 



9.  Starostka přednesla informaci o projektové dokumentaci na KD 

- Starostka přednesla zastupitelstvu obce nabídku projekčních prací na akci  

„Stavební úpravy a energetická optimalizace kulturního domu st. 110/1, 

st. 110/2 Nová Ves u Chotěboře“ od Ing. Kopeckého v částce 247. 400,- Kč 

bez DPH  

 

ZO bere na vědomí přednesenou nabídku na projekční práce na KD  

 a do příštího zasedání zváží danou nabídku a další postup týkající se KD 

 

 

10. Starostka předložila ZO pracovní návrhu rozpočtu na rok 2021 

- Zastupitelstvo projednalo pracovní návrh rozpočtu na rok 2021 

ZO bere na vědomí přednesené informace a souhlasí s vyvěšením návrhu 

rozpočtu ve verzi, které byl předložen.  

 

11. Starostka přednesla zastupitelstvu plán inventur  

 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje plán inventur na rok 2020 a složení 

 inventurní komise, předseda: pí. Marková, členové: p. Ing. Arch. Marek,  

 p. Karlík 

  

 Pro 5, Proti 0, zdržel se 0 - schváleno 

   

12. Starostka přednesla zastupitelstvu Rozpočtová opatření č. 7 

 

ZO bere na vědomí Rozpočtová opatření č.7 

 

 

13. Starostka přednesla zastupitelstvu návrh vybudování prodloužení  

nového vodovodu, ze kterého by se jednotlivé parcely napojovaly na vodovod, 

spojila by tato výstavby s prodloužením kanalizace k pozemku 1950/2 a  

napojením na vodovod k nové stavební parcele p.p.č.1941/1 

Návrh usnesení: ZO souhlasí s navrhovanou situací viz. situační plánek,  

 které se probíralo na min zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo 

doporučuje nechat nacenit prodloužení vodovodního řadu a sejít se 

s majiteli uvedených pozemků, k řešení dané situace 

Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

14.Různé:  

Dlouhodobé úkoly, které trvají : A.  hrobová místa B.  kontejnerové stání,  

C. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36) , D. veřejné osvětlení( ČEZ 

projednat případné rozšíření veřejného osvětlení míst za Poradnou)E. zastávka 

betonová Nový Dvůr – oprava F. zvonička v Novém Dvoře, G. cesta Podlesí( 

ZO řešilo současný stav a možnosti oprav) ,H. horní hřiště , CH. rekonstrukce 

archivu, I. Oprava OÚ- dokončena oprava fasády na budově OÚ děkujeme 

místnímu spolku Rybářů, J. Knihovna – v plánu přejít na nový knihovní 



systém , K. oplocení SODODUO- poděkování místním spolkům JSDH a 

Rybářům za spolupráci při zhotovení oplocení kolem místní autobusové 

zastávky a budovy SODODUO  

 

15. Rozprava:  

A. Starostka přednesla žádost Fokus Havl. Brod na spolufinancování služeb 

Návrh usnesení: ZO zamítá tuto žádost s ohledem tomu, že v obci Nová Ves  

u Chotěboře žádný obyvatel této služby nevyužívá 

Pro 5, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

                       

 

 

 

 

Ukončení zastupitelstva obce v 19: 40 hod 

 Ověřovatelé zápisu:  

    p. Kolář…………………………… 

 

    p. Ing. Arch Marek…………………………... 

 
 

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

 
Vyvěšeno: 13.11. 2020 
Sejmuto: 

 
 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 


