
  OBEC 

NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE  

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

 

 

                   

               ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
                     Poř. č. 2/2021 ze dne 11. 2. 2021 v 18.00 hod v prostorách OÚ v jednací      

                      místnosti 

Program: 

1.  Schválení programu zasedání 

2.  Kontrola usnesení za leden 2021 

3.  Projednání informací o akci ZŠ Nová Ves u Chotěboře-školní hřiště 

4.  Nové parcely-projednání informací  

5.  Hasiči-dotace na DA  

6.  ČOV-projednání informací (česla , reklamace)  

7.  Lesy  

8.  Podlesí- projednání informací 

9.  Poplatky, odpady, stočné 

10.  Žádost Zemědělské družstvo Nová Ves u Chotěboře – Víska (odkup pozemku par.č.   

st.25/17) - Záměr 

11.  Obecní byty-projednání informací (stav kotlů, revize, nájemní smlouvy, úklid)  

12.  Směna pozemku Frimlovi, Mauerovi 

13.  Záměr (p. Pešek) 

14.  Záměr (pronájem reklamní plochy) 

15.  Oznámení termínu konečného přezkoumání hospodaření za rok 2020 

16.  Budova poradny-pronájem 

17.  Žádost p. Čírka – sjezd 

18.  Žádost o spoluúčast obce II. Etapy obnovy poškozeného krovu a střechy na kostele 

sv. Jana Nepomuckého v roce 2021 pro získání dotačního titulu Kraje Vysočiny 

 

     

19. Různé - _dlouhodobé úkoly: 1.hrobová místa,2. kontejnerové stání,3. zaměření 

pozemků  (847/44, 847/45, 847/36),4.veřejné osvětlení v Nové Vsi, 5.zastávka Nový 

Dvůr – betonová ,6. zvonička Nový Dvůr, 7. cesta Podlesí, 8. horní hřiště, 9. 

rekonstrukce archiv, 10. knihovna- přechod na nový knihovní systém, 11. osvětlení a 

převod pozemků k Chodníku na Chotěboř, 12. osvětlení Cesta par.č. 2124/1 a skutečné 

zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků ( schváleno 4.6. 

2020 – bod trvá) , 13. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 14. VAK HB- Smlouva 

s VAK HB, 15. KD- bod trvá (projektová dokumentace),                                                    

20.  Rozprava 

 

mailto:obec@novavesuchot.cz


 Termín konání: 11.2.2021 

 Čas konání: 18:00 hod 

 Místo konání: v jednací místnosti OÚ (změna z důvodu uzavření galerie) 

 

Zastupitelé i hosté musí během zasedání dodržet veškerá hygienická opatření, která 

vyplývají v den zasedání zastupitelstva z platných nařízení  

       

Rozšíření programu bylo schváleno na zasedání ZO 

 

Přítomni: Culková, Marková, Karlík, Čermák, Ing. Sadílek, Doležán, 

                 Kolář 

                 

Omluveni: Ing. Uchytil, 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 7, Proti 0, zdržel se 0 – schváleno    

 

c. Starostka navrhla za ověřovatele zápisu p. Karlík, p. Čermák 

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu 

Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc leden 2021 

 

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

- Starostka přednesla informace k akci Revitalizace školního hřiště 

u ZŠ Nová Ves u Chotěboře, bod uzavřen ( drobné úpravy terénu v jarních 

měsících) 

 

ZO bere na vědomí přednesené informace 

 Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

  

4.  Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám 

A. Starostka přednesla zastupitelstvu zpracování Územní studie zástavby ploch Z1 

A Z11 v Nové Vsi u Chotěboře, 2021(přepracované Ing. Arch. Dobiášem), 

cena 24.000,-Kč 

                    Návrh usnesení: ZO schvaluje Územní studii pro Z1 A a Z11 v Nové Vsi u  

                      Chotěboře včetně ceny za zpracování 

                       



  Pro 7, Proti 0, zdržel se 

B. Starostka přednesla zastupitelstvu obce 3 Návrhy na pořízení změny 

Územního plánu p. Peloucha ( Změna plochy NZ- plocha zemědělská na 

plochu SV- plochy smíšené venkovské 

par.poz.č.664/4,691/3,691/2,672/3,2093/2,675/2 v katastrálním území Nová Ves 

u Chotěboře), dále paní Marková (par.poz.č. 1509/4 k.ú. Nová Ves u Chotěboře 

NS plochy smíšené nezastavěného území, navrhované RI- rekreace stavby pro 

rodinnou rekreaci) a pí. Beranové( plocha NZ- plocha zemědělská , par. poz. 

č.1942/2 a par.poz.č. 1942/3 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře, navrhované plocha 

SV- smíšené venkovské) 

 

Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh na pořízení změny Územního plánu 

Obce Nová Ves u Chotěboře p. Pelouchovi, pí. Markové, pí. Beranové  

 

Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno  

                     

5. Starostka informovala o dotaci na DA 

- Starostka přednesla ZO k dotaci na DA, bod uzavřen   

  ZO bere na vědomí přednesené informace 

   Pro 7, Proti 0, zdržel se 0 

 

 

6. Starostka informovovala zastupitelstvo obce k ČOV 

- Starostka přednesla zastupitelstvu cenovou nabídku na výměnu  

aeračních membrán a drobné úpravy ČOV od firmy VODA CZ SERVICE , 

s.r.o. (168.866,40,-Kč bez DPH) 

Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku na opravy ČOV v Nové Vsi  

 u Chotěboře 

 Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

                     

7. Starostka předala slovo p. Doležánovi 

- p. Doležán informoval zastupitele o práci v lese,  

pokračuje se v likvidaci kůrovcové kalamity 

ZO bere na vědomí přednesené informace 

 Pro 7, Proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

8.  Zastupitelstvo obce projednalo Záměr směny části obecního pozemku 

č. 92/1 za část pozemku č. 92/3 v katastrálním území obce Nová Ves u 

Chotěboře 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr směny pozemku a pověřuje JUDr. 

Slanařovou vypracováním směnné smlouvy a starostku obce podpisem 

předmětné smlouvy 

 Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 



 

 

9. Zastupitelstvo obce Nová Ves u Chotěboře projednalo Záměr směny části obecního 

pozemku č. 847/34 za poměrnou část pozemku 783 v katastrálním území obce 

Nová Ves u Chotěboře 

Návrh usnesení: ZO Nová Ves u Chotěboře schvaluje záměr směny 

pozemku č. 847/34 za poměrnou část pozemku 783 v.k.ú. obce Nová Ves u 

Chotěboře 

 Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno  

 

 

10.  Zastupitelstvo obce projednalo Záměr pronájmu reklamní plochy na par.č. 2033 o 

výměře 2m2 cena pronájmu 10Kč/měsíc pronájem v k.ú. obce Nová Ves u 

Chotěboře 

Návrh usnesení: ZO schvaluje Záměr pronájmu reklamní plochy na par.č. 

2033 o výměře cca2m2 za cenu pronájmu 10Kč/měsíc a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy na pronájem reklamní plochy na další 3 roky 

Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

  

  

11.  Starostka přednesla ZO oznámení o konečném přezkoumání obce Nová Ves u 

Chotěboře za rok 2020 , které se uskuteční 15.2. 2021 

ZO bere na vědomí  

 Pro 7, Proti 0, zdržel se 0 

 

12.  Zastupitelstvo obce Nová Ves u Chotěboře projednalo pronájem obecní budovy     

č.9 za nájem 1.000,- Kč/ měsíc a zvlášť hrazení veškerých energií (voda, plyn) 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem obecní budovy č.p.9 a pověřuje 

  JUDr. Slanařovou vypracováním smlouvy na pronájem a starostku obce 

podpisem předmětné smlouvy  

 

13.  Starostka přednesla informaci od p. Čírky 

- Starostka přednesla ZO opravenou situaci sjezdu k pozemku p.Čírky 

Návrh usnesení: ZO schvaluje opravený návrh sjezdu  

Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

14.  Starostka přednesla žádost kostela o spoluúčast obce II. Etapy obnovy 

poškozeného krovu kostela sv. Jana Nepomuckého v roce 2021 pro získání 

dotačního titulu Kraje Vysočina 

Návrh usnesení: ZO žádost zamítá, nebyl přítomen na zasedání ZO ani 

zástupce farnosti, který by žádost o dotaci upřesnil 

Pro 5, Proti 2, zdržel se 0- schváleno zamítnutí žádosti 

 

15. Starostka přednesla zastupitelstvu smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 

A. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006856/VB/1, 

Nová Ves u Chotěboře- Kohoutov, vedení KNN,KVN,TS 



 Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku podpisem 

předmětné smlouvy  

Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

B. Starostka přednesla ZO smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti  

č. IE-12-2006856/VB/2 

Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku podpisem 

předmětné smlouvy 

 Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

C.  Starostka přednesla ZO smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti 

č. IE- 12-2006856- SIS /1 

  Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku podpisem 

  Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

16.  ZO projednalo smlouvu s Českou spořitelnou , a.s. Smlouvu o zajištění 

komplexních bankovních služeb 

Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zajištění komplexních bankovních 

služeb s ČS a.s. a pověřuje starostku podpisem 

 Pro 7, Porti 0, zdržel se 0- schváleno 

17.  Starostka přednesla opětovnou žádost p. Peška na směnu a odprodej pozemků 

A.ZO projednalo revokování usnesení č. 9/10/2017 Záměru směny u č.p.42 

z důvodu chybně uvedených pozemků 

 Návrh usnesení: ZO souhlasí s revokováním Záměru 

  Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

  

                    B.ZO projednalo revokování usnesení č.3/5/2018 ze 14.5.2018 Záměru směny  

                        obecního pozemku z důvodu chybně zveřejněných pozemků 

                         Návrh usnesení: ZO souhlasí s revokováním Záměru 

                          Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

                   C.  Zastupitelstvo obce projednalo zveřejnění Záměru odprodeje a směny části  

    pozemků 2124/14,2124/13, 940/2, 940/3 dle přiloženého geometrického  

    plánu 458-110/2017 v katastrálním území obce Nová Ves u Chotěboře  

    Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Záměru směny a odprodeje   

pozemků 2124/14,2124/13, 940/2, 940/3 

     Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

  

   D.   Zastupitelstvo obce projednalo zveřejnění Záměru směny a odprodeje  

      části pozemků 2123/1, 2123/2 a 941/7 dle přiloženého geometrického plánu  

       460-145/2017, v k.ú. obce Nová Ves u Chotěboře 

       Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Záměru směny a odprodeje 

pozemků 2123/1, 2123/2 a 941/7 dle přiloženého geometrického plánu 460-

145/2017 

         Pro 7, Proti 0, zdržel se 0 - schváleno 

 

 



18.  Starostka přednesla informace z Valné Hromady MAS Podhůří Železných hor, 

o.p.s. (Převedení finančních prostředků v IROP) 

ZO bere na vědomí přednesené informace  

 Pro 7, Proti 0, zdržel se 0 

19.  Starostka přednesla zastupitelstvu návrh nové servisní smlouvy MOPOS 

na poskytování servisních služeb na zařízení VISO pro obce Nová Ves u Chotěboře 

 Návrh usnesení: ZO prozatím tuto servisní smlouvu zamítá 

 Pro 7, Proti 0, zdržel se- schváleno zamítnutí  

 

20.   Zastupitelstvo obce projednalo Záměr pronájmu prostor restaurace ve vlastnictví  

   obce Nová Ves u Chotěboře 

 

A. ZO projednalo revokování Záměru ze zastupitelstva č. 1/2021ze dne 14.1. 

2021 bod jednání 17A 

Návrh usnesení: ZO schvaluje revokování Záměru prodloužení smlouvy 

na pronájem p.Kalvodovi, neboť nebyl vyvěšen Záměr pronájmu 

restaurace ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře 

 Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

B. Zastupitelstvo obce projednalo zveřejnění Záměru pronájmu prostor 

restaurace ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Záměru na pronájem prostor 

restaurace ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře 

 Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno  

 

21.  Starostka zastupitelstvu přednesla Žádost p. Kellerové o prodloužení nájmu 

Pekárny a prostor bývalé masny  

A. Zastupitelstvo obce projednalo zveřejnění Záměru pronájmu provozovny 

pekárny  

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Záměru pronájmu provozovny 

pekárny 

Pro 7, Proti 0, zdržel se 0 - schváleno 

  

  

B.  Zastupitelstvo obce projednalo zveřejnění Záměru pronájmu prostor bývalé 

masny ve vlastnictví obce 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Záměru na pronájem prostor 

bývalé masny ve vlastnictví obce 

Pro 7, Proti 0, zdržel se 0  

 

 

22.  Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o odkup části zaploceného pozemku ve 

vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře par.č. 2163 u č.p.142 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Záměru odprodeje části zaploceného 

pozemku ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře par.č. 2163 u č.p. 142 

 Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

  



23.  Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti BOZP a o ceně za tyto služby  

A. ZO projednalo Dodatek ke smlouvě o BOZP ,Základní škola Nová Ves u 

Chotěboře 

Návrh usnesení: ZO schvaluje tento Dodatek v oblasti BOZP o ceně za 

tyto služby a pověřuje pí. ředitelku podpisem smlouvy jakožto zástupce 

ZŠ Nová Ves u Chotěboře ( navýšení ceny činí 400,-Kč /čtvrtletně) 

Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

B.ZO projednalo Dodatek ke smlouvě o BOZP a o ceně za tyto služby pro  

      Obec Nová Ves u Chotěboře 

     Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek v oblasti BOZP o ceně za tyto  

                                   služby a pověřuje starostku podpisem smlouvy     

(navýšení činí 1.000,-Kč/čtvrtletně) 

       Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

            

 

24.  A. Zastupitelstvo projednalo zveřejnění Záměru směny a odkupu pozemků č. 784/2 

a č. 786/5 dle přiloženého geometrického návrhu, v k.ú. obce Nová Ves u 

Chotěboře 

   Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Záměru směny a odkupu pozemků 

   Č. 784/2 a č. 786/5 dle přiloženého geometrického návrhu 

    Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

B. Zastupitelstvo projednalo zveřejnění Záměru odkupu pozemku č.786/3 dle 

geometrického plánu 475-1079/2019 v k.ú. obce Nová Ves u Chotěboře 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Záměru na odkup pozemku č. 

786/3 dle geometrické plánu 475-1079/2019 v k.ú. obce Nová Ves u 

Chotěboře 

Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

25. A. Starostka přednesla žádost o prodloužení smlouvy na pronájem části pozemku 

par.č. 1469/5 o výměře cca 860 m2 

         ZO bere na vědomí žádost na zřízení pastevního areálu pro koně 

          Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

         

                    B.Zastupitelstvo obce projednalo záměr pronájmu části pozemku par.č. 

1469/5 o výměře cca 860- 1450m2 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Záměru na pronájem části 

pozemku par.č. 1469/5 za účelem zřízení pastevního areálu pro koně, 

v k.ú. obce Nová Ves u Chotěboře 

Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno  

 

26.  A. Starostka přednesla Žádost o odkup části pozemku 2093/2 v k.ú. obce Nová Ves 

u Chotěboře  

       ZO bere na vědomí žádost o odkup části pozemku 2093/2 v k.ú. obce NV 

        Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 



B.  Zastupitelstvo obce projednalo zveřejnění Záměru odprodeje části 

pozemku 2093/2 v k.ú. obce Nová Ves u Chotěboře 

                   Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění Záměru odprodeje části pozemku 

                     2093/2 v k.ú. obce Nová Ves u Chotěboře 

                      Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno                                                       

27.  Starostka přednesla žádost o vyjádření k umístění stavby, Název stavby : nové 

kabelové vedení NN, dle přiložené situace,par.č. 165/1, KNN 

Stávající kabelové vedení NN bude na pozemku p.č.2154/2 přerušeno, 

naspojkováno, umístěno do nového pilíře a umístěno na pozemku č. 165/1 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje tuto žádost a pověřuje starostku podpisem 

souhlasu  

 Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

28.  Různé 

dlouhodobé úkoly: 1.hrobová místa,2. kontejnerové stání,3. zaměření pozemků  

(847/44, 847/45, 847/36),4.veřejné osvětlení v Nové Vsi, 5.zastávka Nový Dvůr – 

betonová ,6. zvonička Nový Dvůr, 7. cesta Podlesí, 8. horní hřiště, 9. rekonstrukce 

archiv, 10. knihovna- přechod na nový knihovní systém, 11. osvětlení a převod pozemků 

k Chodníku na Chotěboř, 12. osvětlení Cesta par.č. 2124/1 a skutečné zaměření 

pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků ( schváleno 4.6. 2020 – bod 

trvá) , 13. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 14. VAK HB- Smlouva s VAK HB, 15. 

KD- bod trvá (projektová dokumentace)  

 

 

29.  Rozprava: 

A. Zastupitelstvo obce projednalo smlouvy na nebytové prostory ( prostor bývalé 

masny, pekařství, restaurace, budova poradny) 

Návrh usnesení: ZO schvaluje ponechat vypracovat nové znění smluv 

JUDr. Slanařovou  

Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno                                              

 

 

Ukončení zastupitelstva obce v 20:10 hod 

 Ověřovatelé zápisu:  

    p. Karlík…………………………… 

 

    p.Čermák…………………………... 

 
 

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

Vyvěšeno: 22.2 2021 
Sejmuto: 
 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 



 

 

 

 


