OBEC NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE

582 73 Nová Ves u Chotěboře 63
tel. 569621528, obec@novavesuchot.cz

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Poř.číslo 2/2019 konaného dne 7.2. 2019 v 18.00 hod v zasedací místnosti na OÚ
Přítomni: Culková, Doležán, Karlík, Kolář, Čermák, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil (příchod
v 18.05 hod)
Omluveni: Ing. Arch. Marek
Hosté: Málková J., Marková M., p. Beneš, p. Jindra, p. Musil, p. Holoubek, p. Kolář,
p. Čapek, p. S. Holoubek, p. Kolář, p. Vacek, p. Slanař, Judr. Bílková, p. Petrů
1. Starostka přivítala přítomné členy, hosty a zahájila zasedání ZO
A, Konstatovala řádné svolání ZO v souladu s jednacím řádem obce
a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné
B, Starostka předložila program jednání a požádala o schválení jeho doplnění
Návrh usnesení: ZO schvaluje doplnění programu
Pro 7, Proti 0, zdržel se O- schváleno

C, Starostka navrhla za ověřovatele zápisu: M. Koláře, J. Karlíka
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

2. Starostka přednesla kontrolu usnesení z minulého měsíce
a upozornila na body, které trvají nadále:
-

Zastávka v Novém Dvoře

3. Starostka přednesla informaci o realizaci Vodovod do Nového Dvora. Je vydán
Kolaudační souhlas. Na akci Vodovod je už profinancována částka ve výši 3. 901. 658 kč,
zbývá nám k uhrazení- na Přivaděči částka 798. 192 kč, na Přípojkách- částka 686.608,27 kč.
Na zbývající částky bude uzavřen nový úvěr, který je pouze na doplacení přípojek, zbylé části
přivaděče a zahrnuje i konečné úpravy, musí být profinancováno do května roku 2019.
ZO bere na vědomí předložené informace

4. Starostka přednesla informaci o realizaci akce ZŠ Nová ves u Chotěboře.
Starostka přednesla informace a připomínky k druhé etapě školy, nadále informovala
o následném pokračování na realizaci školy. Bude následovat výběr a vybavenost nábytkem
a výběr a oslovení firem na didaktické pomůcky.
ZO bere na vědomí přednesené informace
Příchod p. Ing. Uchytil 18.05 hod
5. Starostka přednesla kupní smlouvu s Lesy ČR.- věc výběrové řízení S 543/18/155
na pozemek v katastrálním území Nová Ves u Chotěboře a konstatovala, že jsme
předložili nejvýhodnější nabídku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu s Lesy ČR., a pověřuje
starostku jejím podpisem.
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

6. Starostka přednesla Smlouvu o dílo s firmou T4Building s.r.o., na přeložku
kanalizačního řádu A.2.1.1., přeložku vodovodního řádu na parcele č. 847/36,
přípojku pro novostavbu RD, přípojka pro parcelu č. 1941/2, přípojka pro parcelu
č. 910/3 a přípojku pro parcelu č. 847/36. Starostka požádala o vyjádření Judr. Bílkovou
k přeložce kanalizačního řádu A.2.1.1. Bylo konstatováno, že měla přislíbeno plné proplacení
vybudování kanalizační přípojky obcí, po domluvě s bývalým starostou. Pan Ing. Uchytil její slova
potvrdil. ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou T4Building s.r.o. a rozdělení fakturace na kanalizační
přeložku a ostatní náklady v celkové částce 345. 740,55 kč s DPH.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o dílo, rozdělení fakturace na kanalizační přeložku a ostatní
a schvaluje její celkovou částku 345. 740,55 kč

7. Starostka předala slovo místostarostovi Miroslavu Doležánovi, který informoval
o ČOV a podání další reklamace na česla.
ZO bere na vědomí přednesené informace

8. Starostka předložila informaci od firmy EKO světla a jejich nabídku. Starostka
navrhla nákup 9 svítidel na veřejné osvětlení, prozatím podél hlavní silnice na
Chotěboř.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup 9 svítidel
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

9. Starostka předložila žádost p. Peloucha z místní části Zastráň, ohledně úpravy
příjezdové cesty k samotě Zastráň. Žádost o zpevnění komunikace.ZO
ZO se domluvilo na úpravě cesty do obce Zastráň, nejprve odvodněním,
poté odbagrováním a na závěr úprava povrchu.
ZO bere předložené informace na vědomí

10. Starostka přednesla informace z Fondu Vysočina na Akceschopnost Jednotek
Požární Ochrany Obcí na rok 2019.Starostka byla pověřena předat informace
a projednat s velitelem SDH Nová Ves u Chotěboře
ZO bere na vědomí předložené informace

11. Starostka přednesla informaci o bytu v č .popisném 6. Navrhla ZO
odstranit plíseň v bytě a to výmalbou a nátěrem.

Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku vyřešením problémům
a zajištění malíře.
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

12. Starostka předložila žádost spolku Rybářů Nová Ves u Chotěboře
o poskytnutí příspěvku na zahájení jejich činnosti a na pronájem rybníkůNového rybníka, Perno, Zámeckého rybníka a dále chaty u Zámeckého
rybníka.
Návrh usnesení:
A, ZO schvaluje finanční dar 20.000 kč a 7.000 kč
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
B, ZO schvaluje pronájem rybníků v katastru obce Nová Ves u Chotěboře
a prostor na uskladňování materiálu a krmení. ZO pověřuje starostku podpisem
smlouvy na pronájem.
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

13. Starostka předložila návrh na stanovení stavebního dozoru na Akci – Chodník
na Chotěboř. Starostka navrhla na stavební dozor p. Peška.
Návrh usnesení: ZO schvaluje jako stavební dozor p. Peška
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

14. A, Starostka přednesla informaci na stanovení výběrové komise na Akci- Chodník
na Chotěboř. Starostka navrhla p. Peška, p. Doležána, p. Karlíka a A. Culkovou.
Návrh usnesení: ZO schvaluje výběrovou komisi na chodník na Chotěboř
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

B, Dotace na tento chodník je 95% v částce 633. 221, 57 kč a z obce
33. 327,46 kč
ZO bere na vědomí na předložené informace

15. Starostka předložila žádost p. Ondráčka na odkup pozemku č. 1286
ZO bere na vědomí a pověřuje starostku zadáním studie na rozparcelování
pozemku v Kohoutově
ZO bere na vědomí

16. Starostka předložila žádost p. Kufra o udělení finanční podpory z rozpočtu obce
v motokrosu.
ZO bere na vědomí a pověřuje starostku k projednání případných podmínek
k finanční příspěvku ( pracovní výpomoc na obci)

17. Starostka přednesla žádost o rozšíření osvětlení – Kufrovi
Návrh usnesení: ZO schvaluje tuto žádost a bude provedena do konce roku
2019
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
18. Starostka předložila informaci o obslužnosti od firmy ARRIVA na rok 2019
a rok 2020 a dodatek s touto firmou na cenu 32,20 kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek s firmou ARRIVA
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

19. Starostka přednesla žádost p. Holoubka na námitku na nicotnost. Starostka
vysvětlila ZO, že k žádnému pochybení nedošlo , že osobně jednala s p. Holoubkem
a podala mu vysvětlení již v týdnu. Starostka se odvolávala na skutečnost, že zápisy
jsou konzultovány s Ministerstvem vnitra, tudíž je přesvědčena o jejich správnosti.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku odpovědí p. Holoubkovi
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

20. Starostka předložila žádost p. Holoubka na umístění dopravní značky zákaz vjezdu
nákladních vozidel a umístění dopravní značky omezujících rychlost na komunikaci
na Kohoutov.
Návrh usnesení: ZO tuto žádost zamítá
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

21. Starostka předložila žádost p. Sojkové na odkup pozemku v katastrálním
území obce Nová Ves u Chotěboře , místní části Nový Dvůr
Návrh usnesení: ZO schvaluje Záměr prodeje části pozemku par.č. 2174
Pro 8, Proti O, zdržel se O- schváleno

22. Starostka přednesla informaci o provozu pohostinství. Provozovatelé
pohostinství přislíbili, že bude dohlíženo na dodržování nočního klidu
a v sezóně bude venkovní zahrádka provozována pouze do 22.00 hod.
Bude dbáno i na úklid kolem restauračního zařízení. Majitelé bytů
nad restaurací jsou srozuměni s touto skutečností.
ZO bere na vědomí přednesené informace

23. Starostka přednesla informace z MAS
ZO bere na vědomí

24. Různé:
A, Starostka předložila informace od p. Bittnera v oblasti energií
ZO bere na vědomí
B, Starostka podala informace od p. faráře k podání žádosti o
dotaci
ZO bere na vědomí
C, Starostka přednesla informaci k úsekovému měření – město Chotěboř informovalo o tom,
že vypisuje nové výběrové řízení na radary.
ZO bere na vědomí

Ukončení zastupitelstva: 20:25 hod

Ověřovatelé zápisu: Jiří Karlík ……………………………………..
Martin Kolář …………………………………..
Starostka obce Andrea Culková………………………………………

Vyvěšeno: 14.2. 2019
Sejmuto:

