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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

Poř.číslo  15/2018 konané dne 14.12.2018 v 17.00 hod v zasedací místnosti OÚ 

PŘÍTOMNI : Culková, Doležán, Karlík, Kolář, Marková 

OMLUVENI : Ing. Sadílek , Ing Uchytil , Čermák , Ing. Arch Marek 

 

1. Starostka přivítala přítomné členy a zahájila zasedání ZO 

a) Konstatovala řádné svolání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem a dle počtu 

přítomných členů ZO je zasedání usnášení schopné. 

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

c) Starostka navrhla za ověřovatele zápisu: Jiřího Karlíka a Miroslava Doležána 

Návrh usnesení : ZO schvaluje ověřovatele zápisu   

                     Pro 5 , proti 0 , zdržel se 0  -  schváleno 

2.  Starostka provedla kontrolu usnesení z minulého jednání ZO a navrhuje, body které trvají 

budou projednány na řádném jednání v lednu 2019 

3. Starostka přednesla informaci o realizaci Vodovod do Nového Dvora 

         Návrh usnesení: ZO bere na vědomí 

4.  Starostka přednesla  informaci o  výsledku výběrového  na  ZŠ Nová Ves u Chotěboře- 

dodávka 15 ks PC sestav, 2 ks setů interaktivních tabulí, 2 ks notebooků a SW  

                  Návrh usnesení: ZO schvaluje za vítěze výběrového řízení s nejnižší nabídkou firmu   

                                                 Tomáš Jindra a to v částce 507.849,10 kč a ZO schvaluje kupní             

smlouvu v této částce a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy  

     Pro 5, proti 0, zdržel se 0 - schváleno  

            

5. Starostka přednesla návrh střednědobého rozpočtu 

          Návrh usnesení: ZO bere na vědomí 

   



6.  A, Starostka navrhuje ponechat stočné na stávající částce  23 kč/ m3 

      Návrh usnesení: ZO schvaluje stočné ve stávající částce 23 kč /m3 

         Pro 5, proti 0, zdržel se 0 - schváleno  

7.   B,  Starostka přednesla návrh na nákup 5 ks kontejnerů  

        ( 1ks papír, 1 ks komunál, 1 ks plast, 2 ks sklo) 

       Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup 5 ks kontejnerů 

          Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

8. Různé: 

A,  Starostka předložila informaci o programu Epis ( právní informační systém )   

je to zákonem stanovená povinnost 

        Návrh usnesení: ZO schvaluje prodloužení licence na  3 roky v částce  

                                      21.000 kč  

           Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 B,  Starostka přednesla rozpočtová opatření  č. 5/ 2018 

          Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 5/ 2018 

             Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 C,  Starostka předložila plán inventur na rok 2018 

           Návrh usnesení: ZO schvaluje plán inventur na rok 2018 

               Pro 5, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 D,  Starostka přednesla informaci o odměnách zastupitelů a místostarosty 

       a navrhuje je ponechat ve stávající výši a to v částkách  

       (předseda výboru- 1000 kč, člen výboru- 600 kč, místostarosta- 12.500 kč) 

              Návrh usnesení: ZO schvaluje stávající výši odměn 

                 Pro 5, proti 0, zdržel se – schváleno 

   E,   Starostka přednesla informaci o zajištění geodetického zaměření p. Ing. Vosikou 

                Návrh usnesení: ZO schvaluje geodetické zaměření Ing. Vosikou  

                    Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

    F,   Starostka předložila podmínky výběrového řízení na pozemku 738/ 16 

                 Návrh usnesení: ZO schvaluje podání nabídky do výběrové řízení 

                      Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 



Ukončení zastupitelstva: 18: 15 hod 

Ověřovatelé zápisu:  14.12. 2018 

     p. Karlík ……………………………………………… 

     p. Doležán …………………………………………………. 

 

Vyvěšeno 21.12.2018 

Sejmuto 

 

 

 

   

        

 

        

 

                                                                                                                                        


