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Vážení občané,
po delší odmlce se Vám dostává
do ruky další číslo Novoveského
občasníku. Tato odmlka byla
způsobena spoustou drobných
prací, které se prováděly
v prostoru obce. V níže
napsaných článcích popisujeme
jednotlivé činnosti tak, jak se
prováděly, ale není to celkový
výčet činnosti za rok 2005.
Tomuto budeme věnovat
samostatné číslo, kde bychom
chtěli uveřejnit fotografie z těchto
akcí.
Pro Vás také skončily venkovní
práce a nastává čas adventu.
Předvánoční čas bude pro všechny
naplněn přípravou na nejkrásnější
svátky v roce, kdy budeme chtít
být spolu u vánočních stromků,
vidět rozzářené oči dětí a
spokojené tváře nejbližších. Než
přisedneme k slavnostní tabuli,
čeká všechny ještě předvánoční
shon. Přeji Vám, aby tento shon
nezastínil kouzlo Vánoc, aby
honba za dárky nevnášela do
našich myslí zlobu a vášně.

EKO-KOM
„MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“
Jako obec jsme zapojeni do soutěže
s názvem „ My třídíme nejlépe“, kterou
vyhlásil kraj Vysočina pro obce
zapojené v systému EKO-KOM. Cílem
soutěže je podnítit zájem veřejnosti o
správné nakládání s odpady a zvýšit
počet obyvatel v obci, kteří pravidelně
třídí odpady. Soutěžící obce jsou
rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř
kategorií. Hodnocena je výtěžnost
odděleného sběru využitelného
komunálního odpadu v kilogramech na
obyvatele v daném časové období.
Úspěšný může být i ten, kdo nejlépe
třídí v jednotlivé komoditě. Posuzované
komodity jsou papír, plast a sklo.
Jak si vede v této soutěži Nová Ves
u Chotěboře? Za druhé čtvrtletí se
umístila na 18. místě ve sběru papíru
s 2,77kg na obyvatele, v plastu jsme na

20. místě s 2,71 kg a ve sklu na 47.
místě s 2.57 kg. V soutěži obcí 500 až
1999 obyvatel je zúčastněno 473 obcí,
kde nejlepší obec Důl má celkový
průměr 23.85kg na obyvatele. Ve třetím
čtvrtletí jsme se zlepšili. Za toto období
se umístila naše obec na 10. místě ve
sběru papíru s 3,42 kg na obyvatele,
ve sběru a třídění plastu jsme na 13.
místě s 3,31 kg a ve sklu na 31. místě
s 3,43 kg.. V celkovém pořadí jsme se
umístili na 13. místě. Pokud máte
zájem si prohlédnout i další obce,
navštivte internetové stránky http::
//www.tridime-vysocina.cz/soutez-obci.
I když tyto výsledky jsou dobré, a stále
se zlepšují, stále máme co dohánět.
V naších popelnicích stále zbývá
mnoho upotřebitelného materiálu, ať
plastu , skla nebo papíru.
Proč musí končit na skládce
použitelný odpad, je lepší když bude
sloužit k dalšímu využití?
********************************
V RÁMCI ZÍSKANÉHO GRANTU
FONDU VYSOČINY BYLY DO
NAŠÍ OBCE ZAKOUPENY NOVÉ
KONTEJNERY NA SKLO, PLAST A
PAPÍR.
*******************************
V uplynulém období oslavili svá
životní jubilea:
SRPEN:
Jindrová Marie
Kuberová Růžena
ZÁŘÍ:
Filipová Danuše
Janovská Marie
Vacek Zdeněk
Zmeková Antonie
ŘÍJEN:
Truksová Ludmila
Plašilová Božena
LISTOPAD
Vondrová Alena
VŠEM OSLAVENCŮM
BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME
HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ
DO DALŠÍCH LET.
************************************

REKONSTRUKCE PORADNY

V těchto dnech vrcholí práce na
plynofikaci poradny. Jsou dokončeny
rozvody vody, elektřiny, nové stropy

s tepelnou izolací, dokončeny přípojky
vody a plynu. Provedly se malířské
práce a natření všech vnitřních
dřevěných částí.
Proč se vlastně musely tyto práce
provést? V červnu se nahlásila krajská
hygiena na kontrolu. Protože se dalo
předpokládat, že poradna neprojde u
této kontroly, začaly se provádět
přípravné práce na odstranění vad.
V roce 1951, kdy se budova zřídila
jako družstevní prádelna, byla
vybavena rozvodem vody
v pozinkovaných trubkách a
elektroinstalací pro prádelnu. Voda
těmito trubkami nikdy netekla, ale pro
dnešní opravu byly nepoužitelné. Proto
došlo k výměně starého rozvodu a
doplnění malého bojleru. Elektřina byla
předělána na jednu fázi, ale v Al
rozvodu. Takttéž v podstatě
nevyužitelná, protože část rozvodu byla
ve stropě.
Topení zajišťovala v čekárně školní
kamna a v ordinaci kamna typu Klub.
Největší problém byl se zatápěním.
Proto se rozhodlo vybudovat zde
plynové topení na bázi přímotopných
agregátů, tak jako jsou v masně, na
poště nebo v KD.
Tím se vyřešil přísun energií, ale
jaký je strop, zda má izolaci a mnoho
dalších otázek vyřešila sonda do stropu.
Zde se ukázalo, že celý strop je pouze
z 3cm heraklitu opatřený 1,5cm
omítkou. Tím se rozhodlo strop sundat
a vybudovat nový ze sádrokartonu s
tepelnou izolací. V závěru prací se
provedly opravy na omítkách a všechny
prostory se nově vymalovaly. Na WC a
v technické místnosti se položila dlažba
a zdi u umyvadel se opatřily
keramickým obkladem.
Jednotlivé práce se zajišťovaly
dodavatelsky, ale zednické a bourací
práce si obec zajišťovala sama. Velkou
měrou pomohli brigádnici během
prázdnin. Vlastní zednické práce si
provedl zaměstnanec obce sám.
*****************************************
OHLAŠOVÁNÍ DROBNÝCH
STAVEB
V přenesené působnosti účinnosti
zákona č.50/1976 Sb.zákona o
územním plánování a stavebním
řádu ( stavební zákon) může náš

obecní úřad vykonávat jen činnosti
související s ohlašováním drobných
staveb, stavebních úprav a
udržovacích prací. K tomuto zákonu
byla přijata vyhláška č.132/1998
Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona. Zde
příslušné § uvedeme:
§10
§10 (1) Ohlášení drobné stavby
obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo)
stavebníka,
b) účel, rozsah a místo stavby a
jednoduchý technický popis jejího
provedení,
c) druh a parcelní číslo pozemku podle
katastru nemovitostí,
d) údaj o tom, kdo bude stavbu
provádět a zda se k jejímu provedení
má použít sousední nemovitost,
popřípadě vyjádření vlastníka této
nemovitosti,
e) stanoviska předepsaná v §57 odst. 4
zákona.
§10 (2) K ohlášení drobné stavby se
připojí doklad, jímž se prokazuje
vlastnické nebo jiné právo k pozemku,
a jednoduchý situační náčrt podle
katastrální
mapy s
vyznačením
umístění stavby na pozemku, hranic se
sousedními pozemky a polohy staveb
na nich. Jestliže není k přijetí ohlášení
příslušný obecní úřad v místě,
předkládá se náčrt ve dvojím
vyhotovení.
§11
§11 (1) Jestliže stavební úřad s
provedením ohlášené drobné stavby
souhlasí, ponechá si jedno vyhotovení
situačního náčrtu pro svoji úřední
potřebu, druhé vyhotovení zašle místně
příslušnému obecnímu úřadu. Totéž
platí, pokud je souhlas s provedením
ohlášené drobné stavby dán mlčky (§57
odst. 2 zákona).
§11 (2) Sdělení stavebního úřadu podle
§57 odst. 2 zákona nenahrazuje
rozhodnutí, stanovisko, vyjádření,
souhlas, posouzení, popřípadě jiné
opatření dotčeného orgánu státní správy
vyžadované zvláštním předpisem; o
této skutečnosti stavební úřad poučí
stavebníka.
§12
§12 (1) Ohlášení stavebních úprav a
udržovacích prací obsahuje
a) údaj o tom, na které stavbě mají být
úpravy nebo práce provedeny,
b) jejich rozsah, účel a jednoduchý
technický popis.
§12 (2) K ohlášení se připojí
a) doklad prokazující vlastnické nebo
jiné právo ke stavbě, který může být
nahrazen čestným prohlášením,
b) písemnou dohodu s vlastníkem
stavby, hodlá-li úpravu nebo udržovací
práce provádět nájemce,
c) stanovisko orgánu státní památkové
péče, jde-li o stavební úpravu nebo
udržovací práce na stavbě, která je
kulturní památkou, nebo se jedná o
stavbu, která se nachází v památkově
chráněném území.[2]
§13

§13 (1) Při posuzování, zda bude
možné drobnou stavbu, stavební úpravu
nebo udržovací práce provést na
základě ohlášení, se přihlíží především
k umístění, stavebně technickému
provedení, účelu stavby a k jejímu
vlivu na životní prostředí. Tato hlediska
se posuzují zejména u ohlášené drobné
stavby nebo stavební úpravy stavby,
jejíž součástí je provozní, výrobní nebo
technické zařízení.
§13 (2) U drobných staveb, stavebních
úprav a udržovacích prací, po jejichž
ohlášení stavební úřad stanovil, že
podléhají stavebnímu povolení, se
doplní údaje předepsané v §10 a 12
a) jednoduchými stavebními výkresy
stavby nebo stavební úpravy nebo
vyznačením stavebních úprav v kopii
dokumentace stavby ověřené stavebním
úřadem; u udržovacích prací se
nepředkládá,
b) situačními a stavebními výkresy
zařízení staveniště, má-li být budováno,
c)
dalšími
podklady
určenými
stavebním úřadem nezbytnými pro
řádné posouzení věci ve stavebním
řízení.
§14Udržovacími
pracemi,
které
nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu,
jsou zejména
a) opravy fasády a vnitřních omítek,
obkladů stěn, podlah a dlažeb, výměna
a opravy střešní krytiny, opravy
povrchu plochých střech, komínových
těles, opravy vnitřních instalací,
výměna, opravy a nátěry oplechování
střech, žlabů a odpadních dešťových
svodů, opravy oken a dveří a jejich
nátěry, výměna dveří a oken a opravy
oplocení, nemění-li se jimi vzhled
stavby,
b) výměna nepodstatných částí
konstrukcí stavby,
c)
opravy
ústředního
vytápění,
větracího a klimatizačního zařízení a
výtahů, budou-li je provádět oprávněné
osoby,
d) výměna zařizovacích předmětů
(např. kuchyňských linek, van) a jiného
běžného vybavení stavby,
e) práce stanovené zvláštními předpisy.
Tyto § uveřejňujeme pro ty, kteří
plánují návštěvu našeho úřadu
neboť si chtějí něco malého postavit
nebo zvažují zda už nemají žádat o
stavební povolení na
stavebním úřadě v Chotěboři.
*****************************************
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V červnu roku 2006 končí pro naši
obec udělená výjimka na vypouštění
odpadních vod do vodoteče
Novoveského potoka. Jednou
podmínek udělení bylo že v roce 2006
bude naše obec připojena přes ČOV a
její odpadní vody budou kompletně
čištěny. V minulých letech se těžko
hledal prostor na zafinancování těchto
aktivit. Přesto se zastupitelstvo
rozhodlo, tento problém řešit.
V letošním roce se připravuje územní
řízení a během začátku roku 2006 je
snaha mít na stole i stavební povolení.
To neřeší problém s financemi. Ty
se budou shánět těžko, ale není to
neřešitelný problém.

Důležité je pro naši obec najít takové
řešení, které je akceptovatelné všemi
dotčenými orgány státní moci. Zde jako
řešení se jeví jedna ČOV umístěna
mimo prostor obce, tak aby nikomu
nevadila. Proto bylo s projektantem
vybráno několik lokalit, ať pro vedení
oddílné kanalizace, tak pro vlastní
stavbu ČOV. Zde u pozemku
v blízkosti rybníka Soldát nedošlo
k dohodě pro umístění ČOV
s majitelem pozemku, proto se hledalo
další řešení, které umožňuje blízkost
vodoteče a je poměrně daleko od obce.
Proto obecní úřad oslovil mnoho
spoluobčanů, kterých se týká přechod
nebo jiný způsobem zásah do
vlastnických práv k pozemku o vydání
souhlasu nebo nesouhlasu k uložení
kanalizace na tento pozemek. Hledají
se řešení, která budou co nejméně
zatěžovat obecní rozpočet. Ideální by
bylo, kdyby vše mohlo téci dolů, a
nejnižším místě my bychom postavili
ČOV. Protože naše obec po vypálení
švédskými vojsky byla přestěhována
z Rouzeně do dnešního sídla, kde se
prostředkem táhne vodoteč
Novoveského potoka, nebude žádné
řešení tak jednoduché. Podle
současného projektového záměru
budou v obci 2-3 přečerpávací místa.
Jedno bude nad Zámeckým rybníkem,
druhé pod hřbitovem a třetí u poradny.
Vlastní ČOV ,pokud všichni vlastníci
budou souhlasit, by byla umístěna u
cesty na Rouzeň.
Doba, kdy odpadová voda odtékala
beztrestně, je dávno pryč, dnes za ni
budeme platit a navíc pokud nebude
ČOV, budeme platit i pokuty. Pro naší
obec to znamenalá okolo 300-500tisíc
korun vyhodit z okna na zaplacení
pokut. Proto s největší
pravděpodobností musíme i od roku
2006 začít znovu vybírat stočné od
občanů, které se nevybírá od roku
2000, kde se zastupitelstvo nedokázalo
shodnout na patřičné vyhlášce. Bude to
zásah do všech peněženek, ale chceme
navrhnout takové řešení, které bude
průchozí pro všechny obyvatele obce.
PŘÍSPĚVEK
Jsem na mateřské dovolené, mám
dvaapůlletou dceru a rozhodla jsem se
začít ji dávat do mateřské školy
v následujícím školním roce
2005/2006. Šly jsme tedy v srpnu 2005
k zápisu.
Já přihlásila dcerku od října 2005, jiné
maminky podobně staré děti např. od
ledna 2006, od března 2006 atd. s tím,
že o nic nejde a dítě v daný měsíc bez
problémů nastoupí. Jen bylo třeba se
zúčastnit zápisu MŠ, která podle počtu
dětí požádá o státní dotaci.
6. září 2005 bylo rodičovské sdružení,
na kterém nám bylo oznámeno „na
hlavu postavené rozhodnutí kohosi –
z kraje“, že bez ohledu na datum
nástupu dítěte do MŠ, musí rodiče platit
školně již od září 2005. Maminka, která
např. v březnu 2006 vyčerpá mateřskou
dovolenou a musí nastoupit do
zaměstnání (babičku na hlídání nemá),
bude už půl roku předtím platit školné,
jinak MŠ nedostane na dítě od státu

peníze a nemusí ho tedy uprostřed
školního roku přijmout. My, co do
zaměstnání nemusíme, můžeme
potomka odhlásit na základě potvrzení
pediatra, že není pro docházku do MŠ
způsobilý.
Pro mě osobně z toho plyne pouze
jedno – v dnešní době, kdy dětí ubývá,
budeme my rodiče (školce, kraji,
ministerstvu školství, státu či komu
vlastně?) platit za to, že malé děti
máme.
Doufám, že nejsem jediná, která to
pokládá za naprostý nesmysl.
Předpokládám odezvu od více rodičů a
očekávám, že tento „příkaz shora“ bude
brzy zrušen.

MÍSTNÍ KNIHOVNA - KNIHOVNA

Akce školy(v měsíci září) a projektové

V OBCI JE JIŽ PRAVIDELNĚ

vyučování:
1)

„Den s Křemílkem a Vochomůrkou“

2)

Projekt „Řekni drogám ne“

3)

Projekt „Svět očima dětí“ , který slouží

OTEVŘENA V PONDĚLÍ A VE
STŘEDU OD 13.00 – 16.00 HOD.
K DISPOZICI JE INTERNET,
VÝPŮČKA KNIH Z MALČE, DÁLE

k prevenci sociálněpatologických jevů
4)

PAK JE KNIHOVNA ROZŠÍŘENA

Dlouhodobý projekt „Žijí tu s námi !“,

O NOVÉ TITULY.

který se týká propojení ZŠ a dětského
domova
5)

Pohádka divadla Úsměv: Tři prasátka

6)

Drakiáda

VEČERNÍČKOVÁ SOUTĚŽ PRO
DĚTI - DO KONCE ROKU JE
PRO DĚTI VYHLÁŠENA
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ . JEJICH

V tomto školním roce se všechny učitelky

Adéla Málková, Nová Ves u Chotěboře
POPLATEK

ZA

ODPAD

A

POPLATEK ZE PSA
Dovolujeme si upozornit, že doposud
pár občanů nezaplatilo poplatek za
odpad pro letošní rok. Upozorňujeme

ÚKOLEM JE NAMALOVAT

průběžné zúčastňují školení v rámci nových
Rámcových

a

školských

NEJOBLÍBENĚJŠÍ

vzdělávacích

VEČERNÍČKOVOU

programů, podle který se na školách začne

POSTAVIČKU. OBRÁZKY

vyučovat od školního roku 2007/2008.

ODEVZDÁVEJTE V MÍSTNÍ

Mgr. Ilona Marková, ředitelka ZŠ

KNIHOVNĚ. PO NOVÉM ROCE

***********************************

BUDOU VYHODNOCENY A
ODMĚNĚNY. NEZAPOMEŇTE

je, že dle vyhlášky lze nezaplacení
poplatku penalizovat až do výše 50%
dlužné částky. Prosíme, zkontrolujte si,
zda máte veškeré poplatky zaplacené
!!!!!

MISS PODOUBRAVÍ 2006
PŘIHLÁŠKY

JE

STÁLE

SVŮJ OBRÁZEK PODEPSAT.
MOŽNÉ

ZASÍLAT DO 1. PROSINCE 2005. BLIŽŠÍ
INFORMACE NA www.novavesuchot.cz
nebo na www.ddmchotebor.cz

VÝMĚNA OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ
Upozorňujeme, že dne 31. prosince
2005 končí platnost občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. prosince 1994.
V těchto občanských průkazech je
vyznačena doba platnosti “bez
omezení“ nebo “platnost prodloužena
bez omezezní“. Nevztahuje na občany
narozené před 1. lednem
1936.Žádost o vydání nového
občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji je občan povinen
předložit nejpozději do 30. listopadu
2005.

**************************
Pozvánka
2. prosince 2005 v kulturním domě
VEPŘOVÉ HODY
5. prosince v kulturním domě
PRODEJ TEXTILU

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ
Z ASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 8/2005
konané dne 5.9.2005 v 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny
ZO schvaluje :
1.

ZŠ srdečně zve všechny spoluobčany
na vánoční koncert
v místním kostele, který se koná
18. prosince od 17.00 hodin.
**********************************************
Kulturní a společenské akce
v Chotěboře
VÁNOCE V MĚSTSKÉM MUZEU -

2.

2.12.2005 - 6.1.2006
Vernisáž ve čtvrtek 1. prosince
2005 v 17.00 hodin na nádvoří

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE:

3.

zámku *CHOTĚBOŘSKÉ
VÁNOČNÍ TRHY na náměstí T. G.
Masaryka 5. - 9. prosince

ŠKOLNÍ ROK 2005/2006
• V tomto školním roce navštěvuje naši
školu celkem 51 žáků.
• Do školní družiny je přihlášeno 22 žáků.

2005 *4. adventní koncert
pražského komorní souboru LYRA
DA CAMERA 8. prosince 2005

5.

v 19.30 hodin v sále ZUŠ

• Do prvního ročníku nastoupilo 11 dětí.

Chotěboř *VÁNOČNÍ KONCERT -

• Zájmové kroužky, které jsou v tomto

skupina ROHÁČI 9. prosince 2005

školním roce poskytovány:

4.

6.

v 19.30 hodin v KINĚ

Angličtina pro začátečníky (Z. Řípová)

Chotěboř *NOVOROČNÍ

Počítače pro začátečníky (I. Běloušková)

OHŇOSTROJ

Hra na flétnu (O. Semerádová, I. Marková)

1. ledna 2006 v 0.15 hodin na

Hra na kytaru (O. Semerádová)

náměstí T. G.

Sportovní hry (I. Kufrová)

Masaryka.Podrobnější informace

Aerobic (I. Kolářová)

o kulturních akcích naleznete na

Výtvarný kroužek (L. Filipová)

www stránkách www.muzeum-

Ruční práce (J. Málková)

chotebor.org

7.

8.

program zasedání zastupitelstva
obce – přijato všemi hlasy
kontrola úkolů z posledního
zasedání ZO 4.7.2005
• pokračování akce „Čistá voda“ na
dokončení projektové
dokumentace pro uzemní a
vodoprávní řízení
• nájemní smlouvy Obcí a Rybáři
Nová Ves podepsána
• přestavba v budově poradny bod
trvá
výběr dodavatele na montáž a
dodávku topení, kterou provede
Vladimír Konfršt včetně
vodoinstalace a odpadů - přijato
všemi hlasy
návrh pojistné smlouvy na
pojištění budov č.p. 63 a 6 včetně
pojištění proti živelným
pohromám - přijato všemi hlasy
rozpočítání elektřiny na hasiče a
na stodolu – hasiči 6123,1(
5.000Kč Hasiči a zbytek obec) –
stodola 3.210,46 ( půl obec a půl
pokrývači) - přijato všemi hlasy
smlouvu o účasti obce na realizaci
svazkového projektu na
metropolitní síť MA Podoubraví
- přijato všemi hlasy
změny na stanovách Svazku obcí
Podoubraví a pověřuje starostu
k podpisu těchto stanov - přijato
všemi hlasy
pro letošní rok zařazení do plánu
prací zpevnění obecní cesty
č.p.2154/2 jenž bude provedena
drtí „ jednomletou 0-32“ a do
plánu na rok 2006 provést
naplánování a realizaci projektu

9.

10.

osvětlení obecní cesty č.p.2154/2 přijato všemi hlasy
schvaluje proplacení faktury za
opravu památníku padlých .
vystříbření písmen p. Petru
Vnukovi - přijato všemi hlasy
zástupce do Rady základní školy
z členů zastupitelstva pana
Romana Sadílka – přijato 6 hlasy,
1 se zdržel

ZO bere na vědomí:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

na budově poradny provedena
výměna stropu, elektroinstalace
položeno topení, instalace vody a
odpadů
žádosti R. Horáčkové a M.
Kubínové o místo knihovnice.
Žádosti budou založeny a do
konce měsíce Záři bude zveřejněn
nábor na místo knihovnice
žádost sl. Hany Benešové ohledně
obecní cesty č.p.2154/2
žádost paní jiřiny Šimrové o
přehodnocení poplatku ze odpad
a žádost zamítá - přijato všemi
hlasy
ukončení prací na památníku
padlých – vystříbření písmen
změnu územního plánu města
Chotěboře
návrh na přípravu prací na
podzim 2005 - poradna, oprava
parket KD, oplocení dětského
hřiště a vysázení habrů, oprava
kanálů a na rok 2006 opravu
stodoly, osvětlení, vybavení
dětského hřiště u fary
usnesení soudu a zprávu správce
konkurzní podstaty ohledně
úpadce STAVBA ze dne 11.8.2005
zprávu České inspekce životního
prostředí o kontrole vypouštění
odpadních vod do vodoteče
novoveského potoka
žádost Vlasty Škarydové o
pokácení dřevin rostoucích mimo
les, žádost bude předána OÚ
informaci o vykonaných pracích
během prázdnin – sečení a úklid
trávy, úklid chodníků, práce na
poradně a knihovně, natírání
sloupu, úklid čekárny a kostela,
které byly provedeny brigádnicky
Stavy účtu: běžný účet ( KB,
ČSOB, ČS ) 150.784,-Kč
TV KB
75.118,-Kč
Úvěr:
-2.437.499,-Kč

2.
3.
4.
5.

6.

starostovi podpis nové pojistné
smlouvy s ČP
starostovi podpis smlouvy pro
realizaci MA Podoubraví
starostovi podpis stanov SVOP se
zapracovanými změnami
starostovi odeslat zamítnutí paní
Šimrové
starostovi provést nábor na
pracovníka knihovny do konce
měsíce Září
místostarostovi se účastnit
schůzek rady školy a informovat o
přáních a problémech školy

závěr jednání ukončen 20.45
ZÁPIS ZE ZASEDANÍ
Z ASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 9/2005
konané dne 3.10.2005 v 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny

poř.číslo 10/2005

konané dne 7.11.2005 v 18.00 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 5.9.2005
•
pokračování akce „Čistá voda“
na dokončení projektové
dokumentace pro uzemní a
vodoprávní řízení - bod trvá
3.
žádost ZD Nová Ves – Víska o
přehodnocení výše nájmu za
masnu a snižuje tento nájem o
částku 11.800,-Kč - přijato všemi
hlasy
4.
příspěvek pro Svaz tělesně
postižených v Chotěboři ve výši
100,-Kč na 1 člena z Nové Vsi u
Chotěboře na základě
předloženého seznamu na rok
2006 - přijato všemi hlasy
5.
1. čtení návrhu rozpočtu na rok
2006
6.
provedení rozpočtových změn
správcem rozpočtu pro rok 2005
během měsíce listopadu 2005.
Tyto změny budou předloženy na
prosincové zasedání ke schválení
ZO - přijato všemi hlasy
ZO bere na vědomí:
1.

2.
3.

4.
ZO bere na vědomí:
5.
1.

2.
3.

ZO ukládá :
1.

ZO schvaluje :
1.
program zasedání zastupitelstva
obce – přijato všemi hlasy
2.
kontrola úkolů z posledního
zasedání ZO 5.9.2005
•
pokračování akce „Čistá voda“
na dokončení projektové
dokumentace pro uzemní a
vodoprávní řízení - bod trvá
•
nájemní smlouvy Obcí a
Rybáři Nová Ves podepsána
•
přestavba v budově poradny
bod splněn
•
ostatní body splněny
3.
začlenění opravy střech a nátěr
střechy věže u kaple na
místním hřbitově do rozpočtu
roku 2006 s nákupem
materiálu v letošní m roce přijato všemi hlasy
4.
návrh na odkoupení části
pozemku parcelní číslo 453 a
454/4 - přijato všemi hlasy
5.
nabídku SÚS Havlíčkův Brod
na vyměnění a doplnění značek
místního značení v obci přijato všemi hlasy
6.
nákup kontejnerů na papír a
plast od TeLes Chotěboř s.r.o.
a kontejneru na sklo od firmy
Odas s.r.o - přijato všemi
hlasy
7.
záměr provedení opravy fasády
na zadním traktu kostela a
odvodnění zadního traktu. Část
prostředků bude hradit obec
z rozpočtu roku 2006 - přijato
všemi hlasy
8.
vytvoření hodnotící komise pro
výběr knihovníka, žadatele
budou pozvání do 14. dnů na
OÚ. Hodnotící komise ve
složení Ing. Uchytil, pan
Sadílek, Ing. Pospíchal a paní
Běloušková - přijato všemi
hlasy
9.
pod bodem různé nákup síťové
kopírky za 35.000Kč - přijato
všemi hlasy

4.

5.

6.

7.

na budově poradny provedeno
dokončení rozvodů vody,
elektro a plynu, voda je
připojena na řád
postup prací na odkanalizování
obce
konání mimořádného auditu
dne 6.10.2005
provedení kontroly na OSSZ
v Havlíčkově Brodě dne
5.10.2005
posunutí termínu provedení
oplocení dětského hříště na rok
2006
pod bodem různé žádost DD
Nová Ves u Chotěboře o
finanční příspěvek na
plánovaný Turistický sraz v r.
2006
Stavy účtu:bežný účet ( KB,
ČSOB, ČS ) 301.342,05Kč
TV KB
75.128,23Kč
Úvěr:
-2.437.499,-Kč

ZO ukládá :
1.
starostovi nahlášení stanoviska
ZO DD Nová Ves u Chotěboře
2.
starostovi připravit nákladový
rozpočet na opravu fasády
kostela a odvodnění
závěr jednání ukončen 20.15

6.

7.

8.

informace o postupu prací na
budově poradny - 18.11.2005
kolaudační řízení
informace o postupu prací na
odkanalizování obce
informace o postupu prací na
odkoupení pozemku 453 a 454/4
předložení žádosti
informace o postupu prací na
dodávce značek do obce
rozhodnutí výběrové komise – na
místo knihovníka byla vybrána paní
Radmila Horáčková od 1.11.2005
zprávu OSSZ Havlíčkův Brod o
provedené kontrole a neukládá
žádná nápravná opatření.
rozpočtový záměr na léta 2006 –
2010:
-oprava kaple
300.000,-Kč
-rekonstrukce č.p.6 16.500.000,-Kč
-oddílná kanalizace a ČOV
28.634.000,-Kč
-rekonstrukce sportoviště
3.000.000,-Kč
-rekonstrukce střechy školy
1.000.000,-Kč
-využití fary
4.000.000,-Kč
Stavy účtu:
běžný účet ( KB,
ČSOB, ČS ) 190.089,16Kč
TV KB
75.137,62Kč
Úvěr:
-2.249.999,-Kč

ZO ukládá :
1. starostovi nahlášení návrhu
rozpočtu na rok 2006
2. starostovi dopracovat textové zprávy
pro investiční záměry obce
závěr jednání ukončen 19.30

Aktuální informace najdete
na našich internetových stránkách:

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ
Z ASTUPITELSTVA OBCE

www.novavesuchot.cz

