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. 5/2020 ze dne 7. 5. 2020 v 18.00 hod v prostorách místní galerie
Přítomni: Culková, Doležán, Marková, Karlík, Kolář, Ing. Arch. Marek
Omluveni: Ing. Uchytil, Ing. Sadílek, p. Čermák
Hosté: p. Vacek, pí. Málková
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
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění
Pro 6, Proti 0, zdržel se 0 – schváleno
c. Starostka navrhla za ověřovatele zápisu p. Kolář, Ing. Arch. Marek
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu
Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc duben 2020
3. Starostka přednesla informace o akci ZŠ Nová Ves u ChotěbořeA. Firma Wandel Czech s.r.o. dokončila vzduchotechniku, jsou dodělány
sádrokartony, v pondělí 11.5. bude dokončena výmalba
- ke kolaudačnímu řízení doplněno dle požadavků hasičů ( dodány dvoukřídlé
dveře, chybí pouze dokončit instalaci samozavíračů)
ZO bere na vědomí přednesené informace
B. Starostka informovovala ZO, že bude vypsáno výběrové řízení na
Revitalizaci školního hřiště v součinnosti s kanceláří Podoubraví, což bylo
schváleno na zasedání dne 16.4. 2020
ZO bere na vědomí přednesené informace

4. Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám
ZO bere na vědomí přednesené informace
5.

Starostka informovala zastupitelstvo o postupu a zajištění kamerového systému
v obci Nová Ves u Chotěboře
- přednesla informace o postupu firmy 2htech s.r.o.
- přednesla informace ZO o tom, že se bude postupovat
v pořízení kamerového systému na hřbitově a k přilehlému kontejnerovému
stání
ZO bere na vědomí přednesené informace

6.
Starostka informovala o dotaci na DA ( automobil JSDH)
Dne 6. 5. v 16:05 hod se sešla komise ve složení pí. Marková, pí. Čapková, pí.
Culková, p. Doležán. Byly dodány 4 nabídky k výběrovému řízení. Jako nejvhodnější
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla od firmy AUTO VINKLER, s.r.o. , Písek
v částce 1. 045. 191,-Kč vč. DPH
Návrh usnesení: ZO schvaluje vítěze výběrového řízení firmu AUTO
VINKLER s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
7. Starostka přednesla zastupitelům informace o ČOV a informovala zastupitele
o nutnosti doplnit náhradní díly nezbytné k opravě čerpadel apod., cenová relace
se pohybuje kolem cca 20 000,- Kč.
ZO bere na vědomí přednesené informace
8. Starostka předala slovo p. Doležánovi, který přednesl informace o obecních lesích
- P. Doležán informoval zastupitele, jak pokračují práce v obecních lesích
ZO bere na vědomí přednesené informace
9. Starostka přednesla informace o souhlasu se zařazením do územní působnosti
MAS.
Návrh usnesení: ZO Nová Ves u Chotěboře schvaluje zapojení správního
území Nová Ves u Chotěboře do přípravy Strategie regionu Podhůří
Železných hor na období 2021- 2027 včetně strategických plánů Leader.
Zastupitelstvo obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje zařazení správního
území obce Nová Ves u Chotěboře do území působnosti MAS Podhůří
Železných hor na období 2021- 2027. Zastupitelstvo Obce Nová Ves u
Chotěboře pověřuje starostku podpisem schvalovacího protokolu.
Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
10.Starostka přednesla zastupitelstvu obce „ Žádost p. Opršala“ na pořízení
nového kombinovaného sporáku

Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost
Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
11. Starostka přednesla ZO žádost p. Hoffingera na pořádání pouti
Návrh usnesení: ZO zamítá pořádání pouti pro letošní rok,
neboť do 17.5. 2020 trvá nouzový stav
Pro 6, Proti 0, zdržel se 0 – schváleno
12. Starostka přednesla ZO návrh smluv s COPROSYS- LEONET s.r.o. na
poskytování služeb elektronických komunikací pro OÚ a ZŠ Nová Ves u
Chotěboře a specifikace služeb elektronických komunikací
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh smluv a specifikaci elektronických
komunikací a pověřuje starostku podpisem předmětných smluv
Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
13.Starostka přednesla žádost p. Marka k dočasnému uložení dřeva na pozemku č. 271
v katastrálním území obce Nová Ves u Chotěboře
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost p. Marka o dočasném uskladnění dřeva
Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
14. Starostka přednesla informace o Podlesí, přednesla ZO důkazy (viz. foto) o
nedodržování zákazu vjezdu vozidlům na 3,5 t na cestu do Podlesí
Návrh usnesení: ZO navrhuje p. Kolářovi zaslat vytýkací dopis, kde bude
obeznámen o dodržování zákazu vjezdu na 3,5 t, pokud nebude dodržovat
nařízení obce, bude sankciován
Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
15. Starostka přednesla zastupitelstvu „Rozpočtová opatření č. 2“
ZO bere na vědomí

16.Různé: Dlouhodobé úkoly, které trvají : KD- projektová dokumentace, hrobová
místa, kontejnerové stání, Zastráň- cesta, veřejné osvětlení- bude probíhat výměna,
zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36) , zastávka betonová Nový Dvůr oprava, zvonička v Novém Dvoře, cesta Podlesí, lípy na hřbitově, Frimlovi- oprava
světla na parkovišti, obecní budovy- výmalba ( budova OÚ- je již hotová, v létě
bude pokračovat výmalba v budově č.p. 6), zaměření u Cesty par. č. 2124/1,
směna pozemku Frimlovi a Mauerovi- bod trvá, budování posezení na horním
hřišti- bod trvá
17.Rozprava:
Ukončení zastupitelstva obce v 19:10 hod
Ověřovatelé zápisu:
p. Kolář……………………………
Ing. Arch. Marek……………………………...
starostka obce, Andrea Culková……………………….
Vyvěšeno:12.5. 2020
Sejmuto:

