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. 11/2019 dne 5.9. 2019 v 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Culková, Doležán, Marková, Karlík, Ing. Sadílek, Ing. Arch. Marek( příchod 18.15 hod),
Čermák, Kolář
Nepřítomen: Ing. Uchytil
Hosté: p.Vacek, p. Bříza, p. Petrů, 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 a jeho rozšíření
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
c. Starostka navrhla za ověřovatele zápisu p. Markovou a p. Koláře
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu
Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
Příchod p. Ing. Arch. Marka
2. Starostka přednesla kontrolu usnesení za červen a červenec
Dále již podle navrženého programu jednání:
3. Starostka informovala o akci ZŠ Nová Ves u Chotěboře
- škola je řádně dofinancována včetně didaktických pomůcek, ZO podány informace ohledně
možných úprav ke školnímu hřišti
ZO bere na vědomí přednesené informace
4. Starostka informovala o akci „Vodovod do Nového Dvora“- odeslány dokumenty k poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky
ZO bere na vědomí přednesené informace

5. Starostka přednesla informace o akci Chodník na Chotěboř
- starostka požádala o kolaudaci na stavebním úřadě
- dokládání dokumentů k proplacení z IROPU
ZO bere na vědomí přednesené informace
6. Starostka informovala o akci Cesta par.č. 2124/1 v k.ú. obce Nová Ves u Chotěboře
Dne 10.9. proběhne schůzka ohledně předání a převzetí staveniště, budou přítomni Culková,
Doležán, Pešek- jako TDI, p. Novotný- zhotovitel díla a zástupce VAK HB.
ZO bere na vědomí přednesené informace o chystané akci Cesta par.č. 2124/1
7. Starostka předala slovo předsedovi „Finanční komise“ p. Kolářovi,
který přednesl Zápis ze zasedání finančního výboru a usnesení:
FV OZ provedla kontrolu účtů za měsíce (26.2. 2019- 30.7. 2019) a schvaluje vedení
pokladní knihy, účetních dokladů za uvedené období. Bez závad.
Stav pokladny k 30.7. 2019 : 32.342 Kč.
Dále byly předloženy starostkou obce tyto smlouvy: Smlouva s ČS vč. Dodatku
Smlouva s PGRLF ( traktor)
a předneseny informace k plánovaným investičním akcím, kontrolní výbor
vzal tyto informace na vědomí a bez výhrad.
8. Starostka informovala ZO o rozpočtovém opatření č.5, přednesla stavy účtů
Stavy bank: ČS 2.179. 227,69,- Kč
ČSOB 670. 925,26,- Kč
ČNB 855. 258,58,- Kč
FIO 9632,- Kč
Fond obnovy ČOV 726. 000,- Kč
Kauce byty 86.007,- Kč
Úvěry k 31.7. 2019: celkem 15. 676.720,44,- Kč
ZO bere na vědomí
9. Starostka přednesla informaci o výměně kotlů v obecních bytech.
ZO mělo k dispozici na výběr ze 3 nabídek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje výměnu kotle v obecním bytě u p. Kellera
( cena kotle je 95 tis. Kč vč montáže a DPH)
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
10. Starostka přednesla žádost o sdělení o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů
ZO bere na vědomí přednesené informace

11. Starostka přednesla nové smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění
odpadních vod kanalizací na obecní budovy s VAK HB
Návrh usnesení: ZO schvaluje nové smlouvy s VAK HB a pověřuje starostku podpisem
nových smluv
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
12. Starostka přednesla nabídku MAPOTIP Česko s.r.o. na poskytnutí nového mapového portálu
neboť současný poskytovatel portálu je v insolvenčním řízení. Tato nabídka je za stejných
smluvních podmínek provoz portálu, hosting, zpřístupnění dat katastru nemovitostí 8712,- Kč vč.
DPH.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro obec mapový portál MAPOTIP Česko s.r.o., pověřuje
starostku podpisem smlouvy
Pro 8, Proti 0, zdržel se – schváleno
13. Starostka přednesla žádost p. Holoubkové o narovnání vlastnických vztahů
Návrh usnesení: ZO navrhuje narovnání vlastnických vztahů směnou předmětné části
pozemku par.č. 1286 k.ú. Nová Ves u Chotěboře za třetinový podíl pozemku 2122/20.
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0 – schváleno
14. Starostka přednesla žádost ZŠ Buttulova o příspěvek na adaptační pobyt žáků 6. tříd,
cílem je vzájemné poznání žáků ve třídě.
Návrh usnesení: ZO schvaluje 2.500,-Kč na pobyt žáků 6. tříd
Pro 7, Proti 0, zdržel se 1- schváleno
15. Starostka přečetla žádost p. Marka a p. Markové na odpojení kanalizační přípojky
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost Markových a rozhodlo, že můžeme jako obec uzavřít
kanalizační přípojku a demontovat technologii. Případná demontáž šachty a znovuzprovoznění
technologie bude na náklady majitele nemovitosti vč. všech souvisejících nákladů.
Pro 7, Proti 0, zdržel se 1- schváleno
16. Starostka přednesla informace o budování a plánování nových parcel
ZO bere na vědomí přednesené informace
17. Starostka přednesla informace o budově Poradny, dala za úkol ZO do příštího zasedání
promyslet budoucnost a chod této budovy
ZO bere na vědomí přednesené informace
18. Starostka informovala o akci Podoubravský víceboj 2019, který se koná 7.9. v Malči.
Za obec se zúčastní Culková, Doležán, Čermák.
ZO bere na vědomí přednesené informace
19. Starostka informovala o plánovaném setkání s Lohmen ( příjezd je 20. 9. a odjezd 22.9.)
Je nachystán pestrý program , ubytování zajištěno v penzionu Mikeš.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet 25.000,- Kč

Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
20. Starostka přednesla informaci o právnických službách. Smlouvy na ČOVJUDr. Teuflová- úprava a kompletace smluv.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úpravu a kompletaci smluv JUDr. Teuflovou
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
21. Starostka předala slovo p. Doležánovi, aby informoval o těžbě a samovýrobě v lese. P. Doležán
navrhl snížit cenu samovýroby z 350,- Kč/m3 na 250,- Kč/ m3 vč. platné sazby DPH, dále
navrhuje oslovit spolky při pomoci v lese na vyžínání a natírání stromků.
Návrh usnesení: ZO schvaluje snížit cenu samovýroby na 250,-Kč/m3 a navrhuje oslovit
spolky na výpomoc v lese, natírání a vyžínání stromků
Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno
22. Různé:
1. Žádost L. Čermáka a p. Kvačkové na odkup části parcely
Návrh usnesení: ZO navrhuje předělání této žádosti na příští zasedání ZO
Pro 7, Proti 0, zdržel se 1- schváleno
2. Podlesí- bod trvá
3. KD - bod trvá
4. Zastávka Nový Dvůr- splněno
5. Světla – výměna proběhne 16.9. 2019
6. Zaměření pozemků- bod trvá
7. Kontejnerové stání- bod trvá
8. Hrobová místa- bod trvá
9. Vyhláška na odpad- bod trvá
10. Horní hřiště- bod trvá

Ukončení zastupitelstva 5.9. 2019 v 19.55 hod
Ověřovatelé zápisu: p. Kolář……………………………….
Ing. Arch. Marek ……………………………..

Starostka obce: A. Culková…………………………..
Vyvěšeno: 13.9. 2019
Sejmuto:

