OBEC NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE

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

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Poř.číslo 5/ 2019 konaného dne 9.4. 2019 v 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Culková, Doležán, Kolář, Čermák, Ing. Sadílek, Karlík
Omluveni: Marková, Ing.Arch.Marek, Ing. Uchytil
Hosté: p. Holoubek, p. Vacek
1. Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a 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 navrhovaný program
Pro 6, Proti 0, zdržel se 0-schváleno
c. Starostka navrhla za ověřovatele zápisu p. Doležána, p. Karlíka
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu
Pro 6, Proti 0 , zdržel se 0- schváleno
2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za březen
Dále již podle programu jednání:
3. Starostka přednesla informaci o průběhu realizace akce Vodovod do Nového Dvora místní části
Nové Vsi u Chotěboře
- Během nastávajících 14 dní se bude pokračovat na dokončovacích pracích, jakožto
jsou úpravy povrchů, výměna poklopů dle domluvy s VAK HB, úprava povrchu u hydrovaru.
ZO bere na vědomí informace o realizaci Vodovod do Nového Dvora
4. Starostka přednesla informaci o průběhu realizace akce Vestavba odborných učeben na
ZŠ Nová Ves u Chotěboře. Starostka přednesla 3 nabídky firem na interiérové vybavení,
ZO vyhodnotilo nejvýhodnější nabídku od firmy Alka Holding spol. s.r.o.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nejvýhodnější nabídku od firmy Alka Holding spol. s.r.o.
v částce 387 191,00,- Kč bez DPH
Pro 6, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

5. Podnět projednání ZDVOP
ZO byla projednána možná úprava nájemného, prozatím zůstává nájemné stejné a výše
nájemného se nemění i s ohledem na další nájemníky bytů v čísle popisném 6.
Další stanovisko bude projednáváno v zasedáních ZO i s ohledem na to, že
je plánovaná schůzka s dalšími starosty a vedením DD Nová Ves u Chotěboře, ohledně
budoucnosti ZDVOPU.
ZO bere na vědomí přednesené informace
6. Různé:
A, Byla projednána petice obyvatel č.p. 6, kde se obyvatelé dožadují zjednání nápravy
chování obyvatel ZDVOP ( napadání malých dětí, kouření ve veřejných prostorách
budovy). Možná opatření i náprava byla již projednána s p. ředitelkou DD Nová Ves
u Chotěboře, která již učinila i jistá opatření.
ZO bere na vědomí
B, Místostarosta p. Doležán přednesl informace o ČOV, kde byla kladně vyřízená reklamace
na česlech. Byla dodána a vyměněna nerezová česla.
ZO bere na vědomí informace o výměně nerezových česel
C, Starostka přednesla informaci o výrobě a opravě autobusové zastávky do místní
části Nová Ves u Chotěboře- Nový Dvůr. Oprava zastávky je před dokončením.
ZO bere na vědomí informace o autobusové zastávce do Nového Dvora.
D, Starostka přednesla informace o zaměřování a výkupu pozemku 847/44, 847/45,
847/36, nadále pokračujeme ve spolupráci s Ing. Vosykou.
ZO bere na vědomí předložené informace
E, Starostka předložila informaci o dokončeném projektu na chodník směrem na
Klouzovy, který je dofakturován částkou 118. 580,00,- Kč.
ZO bere na vědomí informace o chodníku na Klouzovy
F, Starostka předložila žádost pečovatelské služby na příspěvek na činnost,
Nová Ves u Chotěboře má 3 klienty, které pečovatelská služba obstarává.
ZO bere na vědomí předložené informace, bude i nadále v řešení na dalších
zasedáních ZO.
7. Rozprava:
Ukončení zastupitelstva: 19:15 hod
Ověřovatelé zápisu: Doležán…………………..
Karlík……………………….

Starostka obce: A. Culková

Vyvěšeno: 15.4. 2019
Sejmuto:

