
OBEC 

NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE  

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

 

 

                   

           ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE  
       Poř. č. 10/2022 ze dne 14.12. 2022 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky 

 

    

 Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího  

řádu zastupitelstva obce svolává mimořádné zasedání zastupitelstva obce 
 

Program: 

1.   Schválení programu zasedání 

2.   Pošta- projednání informací, smlouvy na provoz 

3.   Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření 

pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení 

kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova, 5. Obecní byty-oprava (okna, dom. telefony, schránky)6.   

Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá), 7. Záměr prodeje Avie a prodeje stavební parcely 

v Kohoutově (bod trvá nové zveřejnění záměru v lednu 2023), 8. Automobil pro služební účely( bod trvá), 

 9. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 10. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli ) 

4.  Rozprava     

 

 Termín konání: 14.12.2022 

 Čas konání: 18:00 hod 

 Místo konání: kancelář starostky OÚ  

 

  Rozšíření programu bylo schváleno na zasedání ZO 

 

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

                 

 Omluveni: Ing. Arch. Marek 

 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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno    

 

c. Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Ing. Sadílka, pana Doležána 

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu 

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 
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2. Starostka přednesla ZO smlouvy na provoz Pošty Partner 

A. Starostka přednesla zastupitelstvu smlouvu na rozšíření poskytovaných služeb 

Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o rozšíření služeb a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy (obec Nová Ves bude mít služby provozovny ve sjednaném rozsahu 21 hodin /týdně) 

            Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

B. Starostka přednesla zastupitelstvu nájemní smlouvu na provoz Pošty Partner 

Návrh usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu za 1,- Kč/ měsíčně a veškeré náklady související   

s užíváním předmětem nájmu bude hradit pronajímatel z důvodu zachování služeb provozovny  

pošty, ZO pověřuje starostku podpisem 

  Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

3. Starostka přednesla ZO Dodatky s firmou AVE CZ odpadové hospodářství. 1. Dodatek č. 22 ke 

smlouvě ze dne 2.11.1994 uzavřené s Miloslavem Odvárkou na zajištění odvozu tuhého komunálního 

odpadu, 2.Dodatek č. 7 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu, 3. Dodatek ke smlouvě 

o dílo ze dne 6.9.2007 

             Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatky s firmou AVE CZ odpadové hospodářství a pověřuje  

              starostku podpisem všech 3 dodatků 

              Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

4. Starostka přednesla ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-  20011992/VB/1 

  Nová Ves u Chotěboře, par.246/knn 

   Návrh usnesení: ZO schvaluje předmětnou smlouvu a pověřuje starostku podpisem  

    Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

5. Starostka přednesla návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, sepsaná JUDr. Slanařovou. 

 Smlouva na zřízení služebnosti inženýrské sítě-vedení plynovodu vyznačené v GP č. 541-1252/2022 

  ze dne 11.10.2022.Smluvní strany Obec Nová Ves u Chotěboře a pan V. Zubál. 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh smlouvy na zřízení služebnosti inženýrské sítě- vedení 

plynovodu. ZO pověřuje starostku podpisem. 

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

6.Starostka přednesla ZO ceníky pro rok 2023 

    A. Ceník palivového dřeva pro rok 2023 

Návrh usnesení: ZO schvaluje ceník palivového dřeva pro rok 2023, palivové dřevo (měkké- 

jehličnaté) cena včetně dopravy pro občany obce 1400,- Kč/m3 

            Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno  

   B. Ceník prací v obecních lesích 2023 

Návrh usnesení: ZO schvaluje ceník prací v obecních lesích pro rok 2023 

           Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno  

  C. Smlouvy o dílo na práci v obecních lesích  

Návrh usnesení: ZO schvaluje a pověřuje starostku podpisem smluv 

           Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

   D. Starostka přednesla ZO informace o štítcích na popelnice  

       - informovala zastupitele, že na číslo popisné a evidenční bude k dispozici pouze jeden štítek na 

popelnici (popelnice jsou vyvezeny i když je štítek pouze na jedné) 

  Návrh usnesení: ZO schvaluje jeden štítek na popelnici/nemovitost 

           Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

   E. ZO projednalo smlouvy o zajištění likvidace domovních odpadů u firem 

  Návrh usnesení: ZO schvaluje navýšení ceny o 20% bez DPH u smluv na zajištění likvidace 

domovních odpadů od 1.1. 2023 

          Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno  

 

7.Starostka přednesla zastupitelstvu Dodatek č. 3/2022 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě č. 63 

    s COOP družstvo HB. Dodatek se prodlužuje do 31.12.2027 (záměr schválen dne 30.11.2022) 

   Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek s COOP družstvo Havlíčkův Brod 

      Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 



8.Zastupitelstvo projednalo financování SVOP. Projednány tři varianty financování. 1) Varianta zvyšování 

řádných členských příspěvků na 20 a 30 Kč a zachování stávajících cen za žádosti o dotace a VZ , 2) 

Varianta zvýšení řádných členských příspěvků na 20 Kč a zvýšení cen za VZ na 27 000 Kč u VZMR a 45 

000 Kč pro podlimitní a nadlimitní,3) Varianta zachování řádného členského příspěvku 10 Kč + členský 

příspěvek dle pásma viz příloha + mírné navýšení cen za žádosti o dotace a VZ. 

  Návrh usnesení: ZO schvaluje za obce Nová Ves u Chotěboře 3. variantu financování SVOP (Svazek 

obcí Podoubraví) 

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno  

 

  9. Různé  

a) Starostka přednesla Rozpočtové opatření č. 7 

           Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 

 

b) _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par.č. 

2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 

2154/2, 4. Cesta do Kohoutova, 5. Obecní byty-oprava (okna, dom. telefony, schránky)6.   

Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá), 7. Záměr prodeje Avie a prodeje stavební parcely 

v Kohoutově (bod trvá nové zveřejnění záměru v lednu 2023), 8. Automobil pro služební účely( bod trvá), 

 9. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 10. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli ) 

                                                            

10. Rozprava: 

Ukončení zastupitelstva obce v 18:20 hod 

 Ověřovatelé zápisu:  

    p. Ing.Sadílek ………………………… 

    p. Doležán .……………………………… 

 
starostka obce, Andrea Culková……………………….  
 
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 

Sejmuto:                                                              

 

 

 

 


