zápis
ze zasedání zastupitelstva
Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného
dne 10. 2. 2020
Přítomni:, p. Uzel, p. Nečina, p. Pokorný, pí. Zimová (do 20,04 hod.), Ing. Čanda,
p. Maťátko (do 20,04 hod.)
Omluveni: pí. Hajnová
Hosté: dle prezenční listiny
Místostarosta obce pan Libor Uzel zahájil v 17,00 hodin veřejné zasedání ZO. Přivítal přítomné a konstatoval,
že dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tudíž je zasedání usnášeníschopné.
Oznámil, že z jednání ZO bude pořízen písemný a zvukový záznam, určil zapisovatele zápisu pí. Vondrovou.
Dále podal návrh na ověřovatele zápisu pan Martin Maťátko, pan Vratislav Nečina

PROGRAM:
ZAHÁJENI
NÁVRH PROGRAMU A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
BOD 1
PROJEDNÁNÍ POŘIZOVÁNÍ VIDEO ZÁZNAMU Z KONÁNÍ VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO
BOD 2
SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z DOTAČNÍHO FONDU LIBERECKÉHO KRAJE PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2.1
NA ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU STROPŮ V ZŠ A MŠ NOVÁ VES.
BOD 3
PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU GARÁŽÍ A POZEMKU
RŮZNĚ
DISKUSE

Hlasování o návrhu na
ověřovatele zápisu
Hlasování o programu
jednání

Pro: 6

Proti:

Zdržel se:

Pro: 6

Proti:

Zdržel se:

DOPLNĚNÍ BODŮ JEDNÁNÍ:
Pan místostarosta požádal o doplnění programu o BOD č.4 ,, Schválení Strategického plánu rozvoje obce Nová
Ves pro období 2020- 2024“.
Hlasování o doplnění
programu
Pro: 4
Proti:
Zdržel se: Pokorný,
Nečina
Pan místostarosta požádal o doplnění programu o BOD č.5 ,, schválení zajištění havarijního stavu stropů v ZŠ a
MŠ Nová Ves čp. 180“.
Hlasování o doplnění
programu
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
Pan místostarosta požádal o doplnění programu o BOD č. 6 ,, Podpis Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres nemovitostí, mezi obcí Nová Ves a
Městem Chrastavou“.
Hlasování o doplnění
programu
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
Pan místostarosta požádal o doplnění programu o BOD č. 7 ,, Revokace usnesení č. 51/19 ze dne 24.6.2019.
Zvýšení platby za vodné, kde byla mylně uvedena konečná kalkulace vodného ve výši 35,84 Kč/m. Správná
kalkulace vodného je 35,86 Kč/m3 .
Hlasování o doplnění
programu
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
Pan místostarosta požádal o doplnění programu o BOD č. 8 ,, Poskytnutí dotace na provoz obchodu
s potravinami v obci Nová Ves.
Hlasování o doplnění
programu
Pro: 5
Proti:
Zdržel se: Nečina
Pan Nečina požádal o doplnění programu o bod č. 9 ,, Petice – žádost o instalaci zrcadla k výjezdu z komunikace
p.p.č. 1740 k.ú. Nová Ves u Chrastavy.
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 6

Proti:

Zdržel se:

BOD č. 1
Návrh Usnesení
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pořizování videozáznamu z konání zastupitelstva obce Nová Ves.

a)

Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pořizování video záznamu z jednání zastupitelstva při splnění
podmínek Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Záznamové zařízení bude stabilní a bude snímat členy
zastupitelstva. V případě, že by chtěl být snímán vystupující občan, pak k tomuto účelu bude zřízeno
místo, kde bude možno tohoto občana snímat stabilním zařízením.
b) Zastupitelstvo ukládá starostce obce, aby zajistila nákup a odbornou instalaci tohoto stabilního video
záznamové zařízení, včetně hlasového záznamu, do příštího zastupitelstva 3/2020.
c) Zastupitelstvo schvaluje pořízení záznamového zařízení k výše uvedenému zařízení, které bude mít
dostatečnou kapacitu pro nahrání a uchování záznamu po celou dobu konání zastupitelstva. Zároveň
ukládá starostce obce zajištění tohoto zařízení včetně odborné instalace do příštího zastupitelstva
03/2020.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení zařízení, které umožní on-line přenos video záznamu pro
občany. A to v dostatečné kapacitě a dostatečném přenosu dat pro připojení až padesáti zařízení online. Ukládá starostce obce pořízení tohoto zařízení a odbornou instalaci. Dále ukládá starostce obce
podání informace občanům o možnosti sledování on-line záznamu na webových stránkách obce a
video záznamu ve formátu MP4 na yutube.com .
Pro: 2 Nečina, Pokorný

Proti:4
Zdržel se:
Návrh nedostal podporu nadpoloviční většiny hlasů, nebyl přijat Usnesení nevzniká.

BOD č. 2
Usnesení č. 9/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podání žádosti o dataci z DOTAČNÍHO PROGRAMU LIBERECKÉHO
KRAJE PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2.1 na odstranění havarijního stavu stropů v ZŠ a MŠ Nová Ves.
Pro:6
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 3
Usnesení č. 10/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu garáže v nemovitosti čp. 187 Nová Ves
za 500,- Kč/měsíc na dobu jednoho roku od podpisu smlouvy.
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
Usnesení č. 11/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu garáže na st. p. 511 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře
54m2 za 500,-Kč/ měsíc na dobu jednoho roku od podpisu smlouvy.
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
Usnesení č. 12/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu pozemkové parcely č. 281/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy
o výměře 1219 m2 za cenu stanovenou obecní směrnicí o pronájmu pozemků 1,- Kč/m2 na dobu tří let od podpisu
smlouvy.
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 4
Usnesení č. 13/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Strategický plán rozvoje obce Nová Ves pro období 2020 – 2024.
Pro: 4
Proti: Pokorný
Zdržel se: Nečina
BOD č. 5
Protinávrh Usnesení č. 14/20
Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce zajistit prozatímní statické zajištění stropních konstrukcí v 1ND a
podhledy v učebně hudební výchovy nejpozději do konce jarních prázdnin.
Pro: 4
Proti: 2 Uzel, Čanda
Zdržel se:
Původní návrh Usnesení nebyl projednáván, protinávrh získal podporu nadpoloviční většiny hlasů a byl
přijat.
V souladu se směrnicí k zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek dle bodu 2, souhlasí zastupitelstvo obce Nová Ves s provedením zajištění havarijního stavu stopů v ZŠ a
MŠ Nová Ves dle technologického postupu uvedeného v návrhu statického zajištění stropních konstrukcí
konstrukcemi provizorního podepření zpracovaného projekční a statickou kanceláří ,, Statik CL s.r.o. ze dne
14.11.2019“.

BOD č. 6
Usnesení č. 15/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podpis Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres nemovitostí, mezi obcí Nová Ves a Městem Chrastavou.
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
BOD č.7
Usnesení č. 16/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves revokuje usnesení č. 51/19 ze dne 24.6.2019 schválení zvýšené platby za vodné,
mylně byla uvedena konečná kalkulovaná cena ve výši 35,84 Kč/m3 včetně DPH správně mělo být uvedeno 35,86
Kč/m3včetně DPH.
Nové znění usnesení
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje zvýšení platby za vodné ve výši 35,86 Kč/m3 včetně DPH.
Pro: 6
Proti:
Zdržel se
Místostarosta obce dále podává zastupitelům informaci, od 1.5.2020 bude vodné a stočné ve snížené 10% dani
z přidané hodnoty. Nově kalkulovaná cena od 1.5.2020 bude v obci Nová Ves ve výši
- vodné včetně 10% DPH 34,31 Kč/m3
- stočné včetně 10% DPH 26,40 Kč/m3
BOD č. 8
Zastupitelé obce Nová Ves přesouvají žádost paní …………… do programu březnového zasedání ZO.
Navrhují schůzku s paní ……………..v objektu prodejny za účelem upřesnění žádosti.
BOD č. 9
Usnesení č. 17/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s umístěním požadovaného zrcadla a bere na vědomí informaci pana
místostarosty o již zajištěné objednávce zrcadla a zahájeném jednání se zástupcem vlastníků pozemku u bytovek,
kam bude zrcadlo umístěno, hned jak klimatické podmínky instalaci dovolí.
Pro:6
Proti:
Zdržel se:
RŮZNÉ
Zastupitelé se dohodli na schůzce pracovní skupiny složené ze zastupitelů, paní ředitelky, paní Hofmanové a pana
Postla dne 13.2.2020 v 16,30 hodin v budově základní školy, za účelem upřesnění postupu zajištění havarijního
stavu stropů a následnou opravu.
Pan místostarosta na žádost zastupitelů svolal veřejné zasedání zastupitelstva obce na 24.2.2020 od 17,00 hodin k
přípravě zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce stropů v ZŠ a MŠ.
Dále odpověděl na dotazy občanů o postupu pořízení nového územního plánu obce Nová Ves.
Pan Nečina požádal o předložení termínů a postupu rozpracované realizace 2. Etapy kanalizace.
Dále odpověděl na dotazy občanů k plánované výstavbě komunikace 1/13 Krásná Studánka – Dětřichov.
Pan Pokorný sdělil, že nemá potřebné informace ohledně rekonstrukce Zš.
Pan Postl informoval o časovém průběhu jednotlivých kroků potřebných k realizaci rekonstrukce stropů v ZŠ
Nová Ves v období letních prázdnin.
Veřejné zasedání ukončeno ve 20,21 hodin.
Z důvodu ochrany osobních údajů v činnosti obce podle zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů je plné znění usnesení ZO a zápisu ze zasedání ZO k nahlédnutí na základě písemného
požádání na OÚ Nová Ves.

