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. 4/2021 ze dne 8.4. 2021 v 18.00 hod v prostorách OÚ v jednací
místnosti
Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola usnesení za březen 2021
3. Nové parcely-projednání informací
4. ČOV-projednání informací
5. Lesy
6. Zásilkovna – umístění Z- Boxu
7. Žádost p. Pešek ( č.p.84)
8. Žádost p. Pavlas ( č.p.30)
9. Žádost p. Jindra (č.p.60)
10.Žádost p. Doležán (č.p.7)
11.Provozovatel místní restaurace - rozhodnutí
12.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),16.Obecní
byty

13. Rozprava
Termín konání: 8.4.2021
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, Ing. Uchytil (příchod 18.10 hod.) , Ing. Arch. Marek,
Doležán,
Kolář, Ing. Sadílek
Omluveni: p. Čermák
Hosté: p. Kolář
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. Ing. Sadílka, p. Karlíka
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc březen 2021
3. Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám
Starostka přednesla ZO fakturaci za mapový podklad pro projekt ZTV
zpracovaný Ing. Vosykou
Návrh usnesení: ZO schvaluje fakturaci za mapový podklad pro projekt ZTV
(polohopis a výškopis) v ceně 12.800,-Kč
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
4. Starostka informovovala zastupitelstvo obce k ČOV
- A. Starostka informovala ZO o plánované opravě ČOV, která proběhla
(výměna aeračních membrán, kartáč strojního předčištění, kaiser doprava a
výkon, likvidace odpadních vod) předpokládaná cena opravy je 220.000,- Kč
Návrh usnesení: ZO schvaluje cenu za prozatímní opravu ČOV
(oprava není dokončena na česlech a signalizace v SODO DUO)
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0
B.ZO projednalo opravu děrovaného síta, která nebyla součástí velké opravy
ČOV ani v cenové nabídce
Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku na opravu děrovaného síta
cca 24.779,- Kč
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0 -schváleno

5. Starostka předala slovo p. Doležánovi
- p. Doležán informoval zastupitele o práci v lese,
pokračuje se v likvidaci kůrovcové kalamity , požádal místní spolky o
spolupráci při sázení stromků, vyžínání a stavění oplocenek
ZO bere na vědomí přednesené informace
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0
6. Starostka přednesla ZO smlouvu o umístění Z- boxu a spolupráci při jeho
provozování ( Zásilkovna s.r.o.)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění Z- boxu v Nové Vsi u
Chotěboře a pověřuje starostku podpisem smlouvy na spolupráci
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
Příchod Ing. Uchytila-změna hlasování
7. Starostka přednesla Žádost p. Peška (č.p. 84) o odkup obecních pozemků par. č.
63/5 o výměře 13 m2 a pozemku par. č. 2070/1 o výměře 140 m2
Návrh usnesení: ZO zveřejňuje Záměr prodeje obecních pozemků par. č. 63/5
o výměře 13 m2 a pozemku par. č. 2070/1 o výměře 140 m2
Pro 8, Proti 0, zdržel se – schváleno
8. Starostka přednesla žádost p. Pavlase č.p. 30
Návrh usnesení: ZO prozatím žádost zamítá
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno zamítnutí žádosti
9. Starostka přenesla žádost p. Jindry č.p. 60
- Starostka navrhuje nové geodet. zaměření,
poté dořešení žádosti p. Jindry
Návrh unesení: ZO schvaluje nové geod. zaměření,
domluvit s Ing. Vosykou
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0
10. Starostka přednesla žádost p. Doležána (č.p.7)
o odkup pozemku v majetku Obce Nová Ves u Chotěboře
par.č. 64/25 o výměře 253 m2
Návrh usnesení: ZO zveřejňuje Záměr prodeje obecního pozemku
par.č. 64/25 o výměře 253 m2
Pro 7, Proti 0, zdržel se 1 – schváleno zveřejnění Záměru
11. Starostka přednesla informace k výběru provozovatele místní restaurace.
- Starostka přednesla názor i několika spoluobčanů k provozovateli restaurace,
aby zastupitelé přihlédli k názoru obyvatel, kteří místní restauraci navštěvují
Návrh usnesení: ZO schvaluje změnu provozovatele pro místní restauraci,
byla vybrána nabídka p. Davida

Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
12. Starostka přednesla Smlouvu o zřízení Služebnosti CETIN 11010-093490,
RVDSL9946_C_E_CHTB33 -CHTB1HR_NDN
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení Služebnosti CETIN a pověřuje
starostku podpisem předmětné smlouvy
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
13.A. Starostka přednesla Dodatek č.1 ke smlouvě o odstranění odpadu č.
00579980/001/2018 ze dne 10.3. 2018 (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.)
Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 pověřuje starostku podpisem
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
B. Starostka přednesla Dodatek č.5 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu
separovaného odpadu (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.)
Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 5 a pověřuje starostku podpisem
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
14. Různé
A. Starostka informovala zastupitelstvo o opravě místního dětského hřiště
Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku od firmy Antoš
v ceně 25.991,- Kč ( oprava nezbytně nutná z hlediska revizí, jinak musí
být dětské hřiště uzavřeno z hlediska nebezpečí úrazu)
Pro 8, Pro 0, zdržel se 0- schváleno
B. 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),16. Obecní byty
15. Rozprava:
Ukončení zastupitelstva obce v 18:55 hod
Ověřovatelé zápisu:
p. Ing. Sadílek……………………………
p. Karlík………………………………….
starostka obce, Andrea Culková……………………….
Vyvěšeno: 15.4. 2021
Sejmuto:

