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Vážení občané,
měli jsme naplánovanou opravu
stodoly u obecního úřadu, ale
budeme muset udělat změnu, neboť
máme v havarijním stavu poradnu.
Zde by došlo k úplnému zrušení této
služby z důvodu špatného nebo
nezajištěného hygienického stavu.
Paní Marková dlouhá léta pečovala
o poradnu jako oko v hlavě. Ona po
celou dobu donášela vodu na úklid a
na WC. Topilo se dřevem a uhlím
v lokálních topeništích. Starala se
tak dobře, až nám ušlo, v jakém
stavu se tento objekt nachází. Ale
dnes toto už nejde, a pokud budeme
chtít nadále tuto službu zajišťovat,
musíme udělat nutná opatření.
Znamená to: vybudovat vodovodní
a plynovodní přípojku, udělat
vnitřní rozvody vody , elektřiny a
vybudovat topení. Záměrem je
připravit to tak, aby se objekt
poradny dal využít i na náhradní
bydlení, nebo na ordinace.
Práce byly zahájeny od 11.7.2005 a
chceme, aby byly dokončeny do
konce prázdnin.
Jinak je zajišťováno jako vždy
sečení stále více rostoucí trávy. Zde
je nutné připomenout, že každý
občan je povinen podél svého
pozemku obecní plochy vysekávat,
ale mnoho občanů toto nečiní.
Pracovník obce toto provede, ale
nestačí se všechno vysekat tak, aby
každý měl před domem čisto. Stačí
jen chvilka, a obec bude ještě
krásnější než je.
Nastávají dovolené, proto bych
Vám všem, kdo někam jedete, ale i
těm kdo zůstane doma a opravuje
chalupu či dům, chtěl popřát pěkné
počasí, šťastnou cestu a bezpečný
návrat tak, abychom se ve zdraví a
v pohodě sešli.
V měsíci červnu oslavili svá životní
jubilea :
Karel Musílek , čp, 31, 60 let
V červenci 2005 slaví svá životní
jubilea:

Kvačková Ludmila, čp 13, 83 let
Uchytil Jaroslav, čp 32, 70 let
Kufr Vilém, čp 150, 60 let
V červenci 2005 oslaví svá životní
jubilea:
Jindrová Marie, čp 106, 81 let
Kuberová Růžena, čp 80, 80 let
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
*******************************

KE KONCI LETOŠNÍHO ROKU
KONČÍ PLATNOST VŠECH
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
VYDANÝCH DO ROKU 1994
(VČETNĚ).
*****************************
*
DOVOLENÁ
OZNAMUJEME VŠEM
OBČANŮM, ŽE OD 18.7.2005
DO 29.7.2005BUDE UZAVŘEN
OBECNÍ ÚŘAD Z DŮVODU
DOVOLENÉ.
V PŘÍPADĚ VÁŽNÝCH
PROBLÉMŮ SE V TÝDNU OD
18.7. DO 22.7. OBRACEJTE NA p.
MAUERA. V TÝDNU OD 25.7.
DO 29.7. V NUTNÉM PŘÍPADĚ
VOLEJTE STAROSTU OBCE
602/537984.PŘI OVĚŘOVÁNÍ
PODPISŮ A LISTIN SE
OBRACEJTE NA MÚ
CHOTĚBOŘI (569641111).
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
************************************
OTEVŘENÍ KNIHOVNY
OD 18.7. BUDE ZNOVU ZPŘÍSTUPNĚNA
MÍSTNÍ KNIHOVNA. PROVOZNÍ DOBA
O PRÁZDNINÁCH BUDE OD 9.00 DO
12.00 A OD 13.00 DO 16.00 .
NÁVŠTĚVNÍKŮM BUDE K DISPOZICI
PŘÍSTUP K INTERNETU A
SAMOZŘEJMĚ I MOŽNOST VÝTISKU
NAJITÝCH INFORMACÍ. PRO
ČTENÁŘE JSOU PŘIPRAVENY NOVÉ
KNIHY, ČASOPISY A JE OBNOVEN
KNIŽNÍ FOND Z MALČE. Upozorňujeme
Ty, jenž budou navštěvovat počítače, že je zde
zakázána konzumace jídla a nápojů. Též je

zakázáno nosit si hry apod. na vlastních
nosičích.
Věříme, že každý z Vás v naší knihovně najde
tu správnou knížku na letní večer.
Pro děti je opět připravena soutěž.Mohou
začít kreslit obrázky ze svých oblíbených
knížek. Obrázky na konci roku budou
vyhodnoceny a nejhezčí odměněny. Důležité
je, aby obrázky byly podepsány a nechyběl
zde ani název knížky.
*************************************
*
JEŠTĚ JE V NAŠÍ OBCI PÁR HŘÍŠNÍKŮ,
KTEŘÍ NEMAJÍ ZAPLACENÝ POPLATEK
ZA ODPAD ČI PSA. NALÉHÁME, ABY
TENTO POPLATEK ZAPLATILI BĚHEM
MĚSÍCE SRPNA, JINAK BUDEME
NUCENI ÚČTOVAT PENÁLE. PLATIT
MŮŽETE I PŘEVODEM Z ÚČTU ( NÁŠ
ÚČET JE 104669614/0300 A VARIABILNÍ
SYMBOL UVÁDĚJTE SVÉ RODNÉ
ČÍSLO.
*************************************
*
Kurzy anglického jazyka
Od září 2005 do června 2006 nabízíme kurzy
anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé.
Věk účastníků je od 15. let, cena 50 Kč/1
lekce. Zájemci se mohou přihlásit během
měsíce srpna na obecním úřadě.
ZÁPIS ZE ZASEDANÍ
Z ASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 5/2005
konané dne 2.5..2005 v 19.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny
ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce
– přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání
ZO 4.4.2005 – splněno
3. závěrečný účet a účetní závěrku za
rok 2004 – přijato všemi hlasy
4. žádost o osvobození od poplatku za
odpad na rok 2005 pro Irenu
Němcovou z důvodu celoročního
pobytu v zahraničí – přijato všemi
hlasy
5. Schvaluje rozdělení výtěžku z tržby
VHA takto:
1.500Kč ČČK
1.500Kč MS

6.

7.

8.

9.

1.500Kč OS Spektrum
1.500Kč Rybáři
5.000Kč SDH
5.000Kč TJ Sokol
5.000Kč TJ Sokol
celkem je rozděleno 21.000Kč – přijato
všemi hlasy
schvaluje žádost manželů Rakových na
výsadbu tují na obecním pozemku p.č.
204 – přijato všemi hlasy
odprodej starého nepotřebného nábytku,
budou osloveny spolky a poté vyhlášeno
v místním rozhlase – přijato všemi hlasy
úlevu od placení nájemného po dobu
nepřítomnosti manželů Zadinových
v bytě č. 1 č.p.63 – přijato všemi hlasy
nákup odpadkových košů v počtu 7ks od
společnosti JAFA BETON STYL –
přijato všemi hlasy

ZO neschvaluje :
1. žádost o osvobození od poplatku za psa
pro Dětský domov Nová Ves u
Chotěboře – přijato všemi hlasy
ZO bere na vědomí:
1.

zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2004
provedenou KÚ 1.3.2005
2. podání žádosti o poskytnutí podpory
z fondu Vysočiny –Čistá voda 2005
3. nákup ryb pro rybářský spolek, jedná
se o násadu kapra K1 (7-15cm)
o celkové hmotnosti 130kg. Vysazeno
bylo na rybník Perno v počtu 595ks
4. možnost nákupu podlahového
úklidového automatu do KD Nová Ves u
Chotěboře
5. podání žádosti na fond Vysočiny
v grantovém programu „Líbí se Vám
v knihovně 2005“ na nákup
kancelářských židlí a žaluzií
6. Návrh smlouvy mezi obcí Nová Ves u
Chotěboře a spolku Rybáři Nové si u
Chotěboře.
7. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB,
ČS ) 282.433,-Kč
TV KB
75.065,-Kč
ČS zádržné Stavointerier
300.000,-Kč
Úvěr:
-2.625.009,-Kč
8. Informaci o stavu projektu
Metropolitní sítě – byla podána žádost o
dotaci na evropské peníze SROP.
Vyhodnocení bude během června, pokud
bude projekt schválen, realizace bude
v roce 2006
9. Informaci o stavu prací na dětském
hřišti u fary.

Přítomni: dle presenční listiny
ZO ukládá :
ZO schvaluje :
1.
1.

program zasedání zastupitelstva obce –
přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO
2.5.2005
•
nájemní smlouva pro spolek
Rybáři Nová Ves u Chotěboře
•
ostatní úkoly-splněno
3. pokračování akce „ Čistá voda“ na
dokončení projektové dokumentace pro
územní a vodoprávní řízení – přijato
všemi hlasy
4. příspěvek pro Základní školu na
pořádání Dětského Dne ve výši 5.000Kč
– přijato všemi hlasy
5. žádost o změnu spoje č.7 na lince
600830 z důvodu změny vyučování
v Základní škole - přijato všemi hlasy
6. žádost o finanční příspěvek na letní
tábor pro děti z Dětského domova
v Nové vsi u Chotěboře-přijato všemi
hlasy
7. žádost o příspěvek na adaptační pobyt
žáků 6. tříd ZŠ Buttulova ve výši 1.500
Kč – přijato všemi hlasy
8. žádost o povolení skládky stavebního
dřeva na obecním pozemku vedle
pozemku manželů Neubauerových –
přijato všemi hlasy
9. pořízení bytu a ČOV jako dokončenou
investici do inventury. Do inventury
dokončených staveb se investice
zařazuje až nyní z důvodu pozastávek
dle Smluv o dílo 22/2004 a 23/2004 –
přijato všemi hlasy
10. smlouvu na zhotovení doskočiště na
školním hřišti a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy s firmou TomanInženýrské stavby - přijato všemi hlasy
11. provedení rozpočtových změn na
položkách dle přílohy v příjmech
v částce 81.500,00Kč a ve výdajích
v částce 81.500,00Kč – přijato všemi
hlasy

zajistit nátěr kapliček do poutě
pověřuje starostu k dokončení
nájemní smlouvy na rybníky

1.

2.

3.

závěr jednání ukončen 20.45

4.

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ
Z ASTUPITELSTVA OBCE

5.

poř.číslo 6/2005

6.

konané dne 6.6..2005 v 19.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ

žádost o zpětné odkoupení pozemku č.p.
303/10 bez možnosti přístupu na tento
pozemek a pověřuje starostu dalším
jednáním s p. Šimonem – přijato všemi
hlasy

ZO bere na vědomí:

ZO ukládá :
1.
2.

závěr jednání ukončen 20.40

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ
Z ASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 7/2005
konané dne 4.7.2005 v 19.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1.
2.

3.

4.

5.

6.

ZO neschvaluje :
1.

stav žádosti o dotace z fondu Vysočiny;
jsou získány tyto dotace:
•
z programu Bezpečná silnice
•
z programu Rozšíření sběrných
kapacit
oznámení o neposkytnutí podpory na
grantový program „ Čistá voda 2005“
z důvodu velkého počtu žádostí
informace o plnění rozpočtu a stavy
příjmů a výdajů
informace ohledně bytové politiky
vydané Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR
stav budovy místní „ poradny „ a nutnost
opravy
Stavy účtu:
běžný účet ( KB, ČSOB,
ČS ) 147.741,69Kč
TV KB
75.091.30Kč
Úvěr:
-2.624.999,-Kč

starostovi s Ing. Arch Markem prověřit
možnosti opravy „ Poradny“

program zasedání zastupitelstva obce –
přijato všemi hlasy
kontrola úkolů z posledního zasedání ZO
6.6.2005
•
pokračování akce „Čistá voda“ na
dokončení projektové
dokumentace pro uzemní a
vodoprávní řízení
znění nájemní smlouvy ve druhé verzi
mezi Obcí a Rybáři Nová Ves – přijato
5 hlasy, 1 se zdržel
žádost správce konkurzní podstaty firmy
Stavba první stavební Havlíčkův Brod
k souhlasu k výplatě pohledávek- mzdy
zaměstnanců za období od 1.2.2004 do
24.2.2004. S výhradou pro jednatele a
statutární zástupce s.r.o. – přijato všemi
hlasy
přefakturovat SDH za spotřebovaný plyn
částku 4.083,50Kč a 8.000Kč půjde na
vrub obce – přijato všemi hlasy
přestavbu v budově poradny – výměna
stropu, vodovodní a plynovodní
přípojku, včetně vnitřních rozvodů,
výměnu a doplnění sociálního zařízení
na dva WC , obnovení rozvodu
el.energie – přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

stav žádostí o dotace z fondu Vysočiny vyřazení žádosti o grant „Líbí se Vám
v Knihovně“
informace o stavu projektu Metropolitní
sítě Podoubraví
informaci o stavu budovy místní
poradny
děkovný dopis od pana Františka
Pavlase
Zasedání zastupitelstva bude svoláno
v září 2005
Stavy účtu:
běžný účet ( KB, ČSOB,
ČS )
307.236,-Kč
TV KB
75.101,-Kč
Úvěr:
-2.624.999,-Kč

ZO ukládá :
1.

starostovi a ing.arch Markovi zajistit
opravu poradny

závěr jednání ukončen 20.40

