zápis
ze zasedání zastupitelstva
Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného
dne 14. 12. 2020
Přítomni: pí. Hajnová, p. Pokorný, pí. Zimová, p. Maťátko, p. Nečina, Ing. Čanda, p. Uzel
Omluveni:
Hosté: dle prezenční listiny
Starostka obce paní Renata Hajnová zahájila v 17,00 hodin veřejné zasedání ZO. Přivítala přítomné a konstatovala, že dle
prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tudíž je zasedání usnášeníschopné. Oznámila, že z jednání ZO
bude pořízen písemný a zvukový záznam, určila zapisovatele zápisu pí. Vondrovou. Dále podala návrh na ověřovatele zápisu
Ing. Luboš Čanda, pí. Lenka Zimová
PROGRAM:
ZAHÁJENI
NÁVRH PROGRAMU A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
BOD 1
PROJEDNÁNÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 7/2020
BOD 2
PROJEDNÁNÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA OBCE NOVÁ VES NA ROK 2021
BOD 3
PROJEDNÁNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE
BOD 4
PODPIS SMĚNNÉ SMLOUVY Č. S 479/04 MEZI OBCÍ NOVÁ VES A LESY ČR
BOD 5
PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU POZEMKU P.P.Č. 1067/2 K.Ú. NOVÁ VES U CHRASTAVY
BOD 6
PROJEDNÁNÍ ZMĚNY STANOV MIKROREGIONU JIZERSKÉ PODHŮŘÍ
RŮZNÉ
DISKUSE

Hlasování o návrhu na
ověřovatele zápisu
Hlasování o programu
jednání

Pro: 7

Proti:

Zdržel se:

Pro: 7

Proti:

Zdržel se:

DOPLNĚNÍ BODŮ JEDNÁNÍ:
Starostka obce Nová Ves požádala o doplnění programu o BOD č. 7 ,, schválení výše platby za vodné
na rok 2021“ .
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 7

Proti:

Zdržel se:

Pan Pokorný požádal o doplnění programu o BOD č. 8 ,, schválení pořizování videozáznamů ze zasedání ZO,,
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 3

Proti: 3

Zdržel se: p. Maťátko

Návrh na doplnění programu o Bod č. 8 nedostal nadpoloviční podporu hlasů nebude projednáván.
BOD č. 1
Paní účetní Alexandra Olaszová podala k rozpočtovému opatření požadované informace.
Usnesení č. 99/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Rozpočtové opatření č. 7
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 2
Starostka obce paní Renata Hajnová a paní účetní Alexandra Olaszová podaly vysvětlení, z jakého důvodu je
dnes předkládáno ke schválení Rozpočtové provizorium.
Usnesení č. 100/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje v souladu s § 13 Zákona č. 250/2000 Sb. pravidla Rozpočtového
provizoria obce Nová Ves na rok 2021. Dle těchto pravidel rozpočtového provizoria obec postupuje do doby
schválení rozpočtu obce na rok 2021.
Pro: 5
Proti: p. Nečina
Zdržel se: p. Pokorný
BOD č. 3
Ing. Luboš Čanda podal informace k předkládaným žádostem o dotace.
Usnesení č. 101/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ( MMR)
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul ,,117D8210A Podpora obnovy místních
komunikací“
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:
Usnesení č. 102/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ( MMR)
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul ,,117D8210C Podpora obnovy staveb a
zařízení dopravní infrastruktury“ na parkoviště u víceúčelového hřiště.
Pro: 6
Proti:
Zdržel se: p. Nečina ( nevhodné umístění)
Usnesení č. 103/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ( MMR)
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul ,,117D8210H Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku“ na víceúčelové hřiště.
Pro: 6
Proti:
Zdržel se: p. Nečina ( nevhodné umístění)

Usnesení č. 104/20
Paní Lenka Zimová podala informace o předkládané žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ z grantového řízení
,,Oranžové hřiště“
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 4
Usnesení č. 105/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podpis Směnné smlouvy č. S 479/04 na směnu pozemků mezi obcí Nová
Ves a Lesy ČR, s.p.. Obec Nová Ves smění pozemek p.p.č. 421/7 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 8801m2 za
pozemek LČR p.č.1606/14 o výměře 5724 m2, p.č. 1606/15 o výměře 3046 m2 ,p.č. 1606/16 o výměře 746 m2 ,
p.č. 1607/7 o výměře 554 m2 vše v k.ú. Nová Ves u Chrastavy. Hodnota pozemků získaných do majetku obce činí
částku 496.150 Kč hodnota pozemku získaného do majetku LČR činí v součtu částku 359.910 Kč. Rozdíl hodnot
činí 136.240 Kč.
Záměr směny pozemků byl ZO schválen 9.11.2020 a zveřejněn dne 12.11.2020.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 5
Usnesení č. 106/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č.1067/2 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o
výměře 2716 m2 na dobu pěti let.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 6
Usnesení č. 107/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizerské podhůří
1) - změna sídla mikroregionu ( nové sídlo MJP Mníšek Oldřichovská čp. 185 Chrastava 46331)
2) - počet členů Sněmu za každou obec ( nově za každou obec je členem sněmu starosta a místostarosta)
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 7
Usnesení č. 108/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje na rok 2021 cenu za vodné ve výši 35,20 Kč včetně DPH.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:
Info:
Paní starosta a paní účetní vysvětlili skladbu návrhu rozpočtu na rok 2021 požádali o zaslání případných požadavků
na doplnění včetně potřebných podkladů do 21.12.2020 na email paní účetní.
Paní starostka podala informaci o
- o zaslání dopisu Centru LIRA z.ú. s žádostí o doplnění žádosti o finanční příspěvek, dosud jsme neobdrželi
odpověď
- provedeném dílčím přezkoumání hospodaření obce na rok 2020
- pořízení nového obecního osobního automobilu formou operačního leasingu
Pan Nečina se dotázal proč nebyl pořízen automobil značky ŠKODA. Pan místostarosta opověděl, automobil byl
pořízen dle ekonomicky výhodné nabídky.
- pořízení nového komunálního víceúčelového malotraktoru

Pan Smola se dotázal proč byl zakoupen malotraktor na sníh, když v posledních letech nesněží a proč ještě není
pojištěn a přihlášen. Pan místostarosta vysvětlil, že traktor je víceúčelový, bude sloužit také k sekání trávy,
pojištění je zařizováno a přihlášení také, traktor jsme obdrželi před pár dny.
pan Nečina se dotázal zda je vhodné v této době pořídit takové zařízení a proč nebylo zakoupeno k malotraktoru
také zařízení na zametání a jeho nákup je navržen v rozpočtu obce na rok 2021. Pan Nečina k zakoupení traktoru
vznáší výhradu, o tomto nákupu nebyl informován on ani pan Pokorný.
Pan místostarosta vysvětlil, že výběrové řízení formou poptávky bylo zadáno na víceúčelový traktor, tak jak je
aktuální potřeba obce a jak bylo schváleno v rozpočtu obce pro letošní rok. Přídavná zařízení se mohou dle zájmu
a potřeby obce koupit v následujících letech.
Pan místostarosta dále informoval o
- zakoupení samonakládacího sypače za traktor.
- pan Post informoval o
schůzce projektového týmu, kde byly řešeny další varianty opravy školy školky. Cílem zastupitelů obce a
projektového týmu je podání žádosti o dotaci na realizaci oprav na jaře příštího roku, požádal o lepší součinnost
zastupitelů s projekčním týmem, tak abychom byli připraveni. Dále požádal o možnost zapojení projekčního týmu
na posouzení opravy budovy čp. 24 ( hasičská zbrojnice).
Pan Ing. Čanda požádal zastupitele a projekční tým o zvážení situace v případě, že by na jaře příštího roku nebyl
záměr opravy školy stoprocentně a komplexně připraven v celkovém rozsahu, zvážit možnost podání žádosti o
dotaci později, tak abychom získali dotaci v nejvyšší možné výši.
- paní ředitelka podala informaci
- o potřebě zakoupení počítačů pro účely otevření pátého ročníku v naší škole, počítače se budeme pokoušet získat
z dotací
Pan Smola nabídl paní starostce zakoupení deseti počítačů do základní školy jako jeho sponzorský dar.
Pan Postl by dále rád nechal posoudit možnost čipového systému v naší škole.
dotazy:
Pan Pokorný se dotázal
- zda je řešena opravy okapů v čp. 24 ( ano požadavek na opravu je zadán oprava by měla být do poloviny prosince)
- zda je dokončena posilovací stanice nad myslivnou Mlýnicí ( ano nyní se již řeší technické připojení)
- zda se něco posunulo na přípravě ÚP, máme k nahlédnutí textový a mapový podklad, stále čekáme na termín
nového projednání.
- zda je zajištěno odklizení automobilu u čp. 187 ( ano jednali jsme s majitelem vozidla, byla nám přislíbena
náprava, obec v současné době nemůže automobil odklidit, protože majitelem je instituce z jiné země)
- zda byla provedena reklamační oprava komunikace na Vísku ( ano byla provedena, domluveni jsme na další
kontrole povrchu po ukončení zimního období)
- zda je provedena změna na O2 ( bude provedena do konce letošního roku)
Pan Smola se dotázal
- jestli už paní starostka připravila strategický plán obce ( ne, až bude připraven předám Vám informaci)
Pan Nečina se dotázal
- proč není v návrhu rozpočtu obce zanesen jeho požadavek na odkoupení přístupové komunikace k rybníku
Makohyňák, částka na nákup bakterií a údržbu rybníka a částka na vypracování projektu na revitalizaci rybníka
(pan místostarosta sdělil, že návrh rozpočtu není uzavřen, dosud od pana Nečiny nepřišly podklady k navržené
výši částek, které očekáváme do 21.12.2020)
Pan Čanda sdělil, že revitalizace rybníka se již projednává s dotačním poradcem. Podal informaci o tom, že dosud
pracoval z domova a zabýval se také přípravou všech dnes schvalovaných žádostí o dotace.
- proč jsou autovraky v areálu pily ( prověříme)
- jak byla řešena znečištěná krajská komunikace pod čp. 68 ( zjednali jsme nápravu s vlastníkem pozemku)
- požaduji fotodokumentaci opravy komunikace ke hřbitovu ( nebyla pořizována)
- požaduji rozdílovou sestavu ÚP ( nemáme takový dokument k dispozici) proč tedy nenecháme tento dokument
vyhotovit ( v tuto chvíli máme hotovou textovou a mapovou část což považujeme za dostačující)
- požaduji znovu zvážit možnost videokonferencí

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.

