zápis
ze zasedání zastupitelstva
Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného
dne 13. 1. 2020
Přítomni: pí. Hajnová, p. Uzel, p. Nečina, p. Pokorný, pí. Zimová, Ing. Čanda
Omluveni: p. Maťátko
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 paní Lenku Zimovou a Ing. Luboše Čandu
PROGRAM:
ZAHÁJENI
NÁVRH PROGRAMU A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
BOD 1
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2019
BOD 2
ROZPOČET OBCE NOVÁ VES NA ROK 2020
BOD 3
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2021 - 2023
BOD 4
PRONÁJEM POZEMKU 198/1 K.Ú. NOVÁ VES U CHRASTAVY
BOD 5
PRONÁJEM POZEMKU 1067/2 K.Ú. NOVÁ VES U CHRASTAVY
BOD 6
VÝSTAVBA RD NA P.P.Č. 742/2 K.Ú. NOVÁ VES U CHRASTAVY
BOD 7
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PROVOZU OBCHODU
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 BODU č.8 projednání ustanovení osadního výboru Nová Ves –
Víska .
Hlasování o doplnění
programu
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
Pan místostarosta požádal o doplnění programu BODU č.9 schválení podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018283/VB/003 mezi obcí Nová Ves a ČEZ
Distribuce a.s.
Hlasování o doplnění
programu
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
Pan místostarosta požádal o doplnění programu BODU č. 10 navýšení odměn neuvolněným zastupitelům a
předsedům výborů a komisí dle platného nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků.
Hlasování o doplnění
programu
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 1
Usnesení č. 1/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Rozpočtové opatření obce Nová Ves č. 7/2019.
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 2
Pan Nečina vznesl dotaz a připomínku, proč v rozpočtu není v plánovaných investicích počítáno s dotacemi. Pan
místostarosta vysvětlil, že případné přidělení dotace se řeší rozpočtovými opatřeními. Pan Nečina upřesnil, že se
mu jednalo o sdělení, zda obec s podáním žádostí o dotace na jednotlivé záměry počítá. Ano s podáním žádostí o
dotace na jednotlivé záměry se počítá, v prosinci proběhla první schůzka s odborným poradcem, který se
získáváním dotací zabývá.
Usnesení č. 2/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočet obce Nová Ves v agregované podobě na rok 2020 jako
schodkový. Příjmy celkem: 15.331.000,00 Kč, výdaje celkem: 24.597.532,15 Kč. Financování schodku ve výši
9.266.532,15 je zajištěno zůstatkem na bankovním účtu. Zveřejněno na ÚD 16.12.2019 do 13.1.2020.
Pro: 4
Proti: 2 p. Nečina, p. Pokorný
Zdržel se:
BOD č. 3
Usnesení č. 3/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Střednědobý výhled na rok 2021-2023.
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 4
Usnesení č. 4/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 198/1 k.ú Nová Ves o výměře
1578 m2 za 1Kč/ m2 dle obecní směrnice o pronájmu pozemků na dobu 1/2 roku od podpisu smlouvy jedinému
zájemci.
Záměr pronájmu byl schválen dne 18.11.2019 usnesením č. 67/19 a zveřejněn dne 26.11.2019.
Pro: 6
Proti: p.
Zdržel se:

BOD č. 5
Usnesení č. 5/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 1067/2 k.ú Nová Ves o výměře 2716 m 2 za
1Kč/ m2 dle obecní směrnice o pronájmu pozemků na dobu 1 roku od podpisu smlouvy. Jedinému zájemci.
Záměr pronájmu byl schválen dne 18.11.2019 usnesením č. 68/19 a zveřejněn dne 26.11.2019.
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 6
Usnesení č. 6/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s výstavbou RD na p.p.č. 742/2 k.ú. Nová Ves u Chrastavy. Výstavby RD
je v souladu s ÚP obce Nová Ves.
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 7
Žadatelka o poskytnutí dotace na provoz obchodu s potravinami paní byla dne 6.12.2019 písemně vyzvána
k doplnění žádosti o roční výnosy, náklady a výši požadované dotace. Tyto podklady nebyly k dnešnímu dni
zasedání ZO předloženy, projednání žádosti se odkládá na příští zasedání ZO.
BOD č. 8
Usnesení č. 7/20
Na základě § 120 odstavce (1) zřizuje zastupitelstvo obce Nová Ves osadní výbor s názvem Nová Víska. Počet
členů osadního výboru v počtu 5. Osadní výbor Nová Víska se schvaluje na dobu volebního období současného
ZO.
Na základě § 120 odstavce (2) určuje zastupitelstvo obce Nová Ves členy osadního výboru Nová Víska
1) Jaroslav Postl, Nová Víska 4
2) Anna Dědečková, Nová Víska 66
3) Jaroslav Lacina, Nová Víska 23
4) Miroslav Smola, Nová Víska 11
5) Milan Mišík, Nová Víska če. 5
Na základě § 120 odstavce (3) volí zastupitelstvo obce Nová Ves předsedu osadního výboru Nová Víska Jaroslava
Postla, datum narození 19.5.1976, bytem Nová Ves – Víska čp.4.
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 9
Usnesení č. 8/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podpis Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Nová Ves a ČEZ
Distribuce a.s o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1200/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-4018283/VB/003 na p.p.č. 1200/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy .
Pro: 6
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 10
Pan místostarosta předložil k projednání návrh o schválení odměn neuvolněným zastupitelům dle nového nařízení
vlády. Dle jeho informací neuvolnění zastupitelé obce při své činnosti využívají odměny hlavně k pokrytí nákladů
na telefonické hovory a pohonné hmoty, které nepožadují jiným způsobem proplácet. Z tohoto důvodu považuje
za opodstatněné podat návrh na jejich zvýšení.
Pan Nečina podal protinávrh o schválení odměn neuvolněným zastupitelům. Nemá pocit, že by zastupitelé
pracovali, tak aby bylo nutné odměny zvyšovat, naopak dle jeho názoru není s prací zastupitelů spokojen a z tohoto
důvodu žádá o snížení odměn.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje snížení dosavadních odměn neuvolněných zastupitelů ve výše
2 000 Kč/měsíc o 50%.
Pro: 1 p. Nečina

Proti: 4
Zdržel se: 1 p. Pokorný
Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů, Usnesení nevzniká.
Dále byl projednán návrh podaný panem místostarostou.
Návrh Usnesení
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům, předsedům výborů a komisí dle
platného nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků č. 338/2019 Sb. ve výši
2500,- Kč.
Pro: 2 p. Uzel, pí. Hajnová
Proti: 4
Zdržel se:
Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů, Usnesení nevzniká.
Odměny neuvolněným zastupitelům zůstávají v původní výši 2 000,- Kč/měsíc.
RŮZNÉ
Paní starostka podala informaci o obdržení zprávy kontrolního výboru k dnešnímu zasedání ZO. Tato zpráva je
všem zastupitelům předána v písemné podobě. Výsledek kontroly bude projednán na pracovní poradě zastupitelů
obce.
Dále přečetla podané stížnosti občanů na používání pyrotechniky mimo dobu stanovenou v OZV obce Nová Ves
a na chování členů SDH 31.12.2019. Paní starostka sdělila, že se bude vedení obce stížnostmi dále zabývat.
Předseda finančního výboru Ing. Čanda požádal o předložení podkladů k plánované revizi odpadového
hospodaření.
Předseda nově vzniklého osadního výboru pan Postl se představil občanům a sdělil zastupitelům, že předloží plán
práce osadního výboru. Nabídl svou odbornou radu a pomoc se zadáním poptávky na realizaci oprav stropů v ZŠ
a MŠ.
DISKUSE
Paní Dědečková se dotázala zda byla podána žádost na Krajský úřad Libereckého kraje o pomoc s řešením závažné
situace stopů v základní škole. A zda si zastupitelé uvědomují, že odpovídají za škodu na zdraví.
Ano zastupitele obce počítají s opravou stropů v základní škole v letošním roce v rozpočtu obce jsou schváleny
finanční prostředky na odstranění závažné situace stropů.
Pan Číla se dotázal zda se hledá odborná firma na opravu budovy a okapů.
Ano, firmy byly požádány o zaslání cenových nabídek.
Pan Pokorný se dotázal zda budou obci Nová Ves z ÚP vytvořena pracovní místa na veřejně prospěšné práce.
Ano, v současné době pouze dvě a jen na tři měsíce.
Pan Seibert se dotázal kdo řídí pracovníky obce a zda se eviduje jejich práce.
Pracovníky řídí vedení obce a píší si výkazy provedené práce.
Pan Pokorný dále podal informaci o vznikajících skládkách v obci a požádal o vyvolání jednání s Povodím Labe
na úpravu přehrady Mlýnice.
Pan Nečina se dotázal zda bylo jednáno se zástupci, kteří nás zastupují ve vyhotovení nového ÚP.
Schůzka je naplánována na 17.1.2020 ze schůzky podá pan místostarosta zastupitelům požadované informace.
Pan Nečina se dotázal zda byla poptána fa. na kontrolu úniku plynu na čp. 187
Ano byla písemně poptána.
Veřejné zasedání ukončeno v 18,57
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.

