OBEC NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE

582 73 Nová Ves u Chotěboře 63
tel. 569621528, obec@novavesuchot.cz

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Poř.č. 8/2019 dne 6.6. 2019 v 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Culková, Doležán, Marková, Kolář, Karlík, Čermák, Ing. Sadílek
Omluveni: Ing. Uchytil, Ing. Arch. Marek
Hosté: p. Kocourková, p. Jindra, p. Holoubek
1. Starostka přivítala přítomné členy ZO a hosty, zahájila zasedání
a. Starostka konstatovala řádné svolání ZO a podle počtu přítomných členů
ZO konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné
b. Starostka předložila program jednání ZO a požádala o jeho případné doplnění
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
c. Starostka navrhla za ověřovatele zápisu p. Koláře, p. Čermáka
Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhovatele zápisu
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za květen
Dále již podle programu jednání:
3. Starostka přednesla informaci o průběhu realizace akce Vodovod do Nového Dvora
místní části Nové Vsi u Chotěboře
- dokončily se tento týden povrchy, chybí pouze odvoz zeminy, který je součástí
ukončovacích prací, dále již zbývá pouze dodělání jedné šachty a jedné úpravy
na přípojce
- starostka, místostarosta, projektant, dozor stavby, zástupce VAK HB, firma T4 Building -naplánování
kontrolního dne
ZO bere na vědomí přednesené informace o realizaci akce Vodovod do Nového Dvora
4. Starostka přednesla informace o průběhu akce Vestavba odborných učeben na ZŠ Nová
Ves u Chotěboře
- starostka informovala o fakturaci od firmy Coprosys- Leonet,s.r.o. a JCS Computer, dofinancování
částky v celkové výši 21.286,- Kč
Návrh usnesení: ZO schválilo částku k dofinancování ve výši 21.286,- Kč
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

5. Starostka přednesla informace o akci Chodník na Chotěboř.
Dne 11.6. 2019 proběhne kontrolní den na stavbě chodníku na Chotěboř.
Proběhlo jednání kolem osvícení chodníku s projektantkou, která navrhla 2 ks
světel. Byl zpracován společný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi p. Krupičkovou.
ZO bere na vědomí přednesené informace o akci Chodník na Chotěboř

6. Starostka přednesla informace o plánované akci oprava komunikace par.č. 2124/1 v
k.ú. Nová Ves u Chotěboře.
Starostka na opravu komunikace zažádala o dotaci z fondu Program obnovy venkova,
která je ve výši 127.000,- Kč. Záměrem je oprava stávající komunikace na okraji obce
Nová Ves u Chotěboře. Jedná se cca o opravu 150 m. Komunikace bude zpevněna,
bude zvýšena její únosnost a snížena prašnost. Povrch bude nově tvořen z asfaltového
krytu. Realizovat se bude bez povolení a ohlášení. Poptávkové řízení na zhotovitele.
ZO bere na vědomí přednesené informace o opravě komunikace par.č. 2124/1
7. Starostka přednesla písemnou žádost Ing. Semeráda- o rezervaci pozemku na
stavební parcelu v Nové Vsi u Chotěboře
ZO bere na vědomí a zařazuje žádost do pořadníku na stavební parcely
8. Starostka přednesla žádost SDH Nová Ves u Chotěboře na nákup zásahových hadic
pro výjezdovou jednotku.
Starostka navrhla , že zjistí dotační možnosti pro SDH Nová Ves u Chotěboře, včetně
dotace na automobil.
ZO bere na vědomí přednesené informace o SDH Nová Ves u Chotěboře

9. Starostka přednesla žádost M. Hoffingera na rok 2020, na provoz pouti v plném
rozsahu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost M. Hoffingera na provoz pouti na rok 2020
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
10. Starostka přednesla žádost firmy Montprojekt, a.s. o podepsání a schválení nových, opravených
9ti smluv.
A. ZO revokuje rozhodnutí z 16.5. 2019, schválené pod bodem 3b
Návrh usnesení: ZO revokuje bod 3b z 7/2019 z 16.5. 2019
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
B. Starostka přednesla nové smlouvy – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2006856/TVB/1a až 1c
Návrh usnesení: ZO schvaluje budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě a dohodu o umístění stavby
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

11. Starostka přednesla zastupitelům stavy účtů.
- zrušen účet od KB
ZO bere na vědomí informace o účtech
12. Starostka přednesla informace o revizi kotlů v obecních bytech.
V některých z bytů bude muset dojít k výměně kotlů, do příštího
zastupitelstva zajistit cenové nabídky na dodavatele kotlů.
ZO bere na vědomí přednesené informace o výměně kotlů
13. Starostka informovala o možnosti zajištění výpomoci při sezónních
pracích ( brigádník na sečení). Vyvěsit nabídku na brigádnické práce.
ZO bere na vědomí
14. Různé:
A, Kohoutov- bod trvá, dokreslení přístupu k pozemkům v Podlesí
B, Nové parcely- bod trvá, čeká se na vyjádření p.Peška
C, KD- bod trvá, oslovení projektantů
D, Ekosvětla – bod trvá, dodání světel během týdne
E, Nový Dvůr- bod trvá, zastávka a oprava zvoničky
F, Zaměření pozemků- 847/44, 847/45, 847/36, bod trvá
G, Zastráň- bod trvá
H, Kontejnerové stání - bod trvá
CH, Smlouvy ČOV- bod trvá
I, Hrobová místa- ZO se dohodlo na řádném vyvěšení volných hrobových míst na
vstupních dveřích hřbitova, bod trvá
J, Popelnice- stále platí, že první na trvalo žijící obyvatel, má první popelnici zdarma
15. Rozprava: starostka pouze informovala o plánovaných činnostech pro následující týdny

Ukončení zastupitelstva: 20.00 hod
Ověřovatelé zápisu: p. Čermák………………………………..
p. Kolář………………………………….

Starostka obce: A. Culková…………………………..
Vyvěšeno: 10.6. 2019
Sejmuto:

