zápis
ze zasedání zastupitelstva
Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného
dne 20. 4. 2020
Přítomni: pí. Hajnová, p. Uzel, p. Pokorný, pí. Zimová, p. Maťátko,
Omluveni: p. Nečina, Ing. Čanda
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 pí. Zimová, p. Pokorný
PROGRAM:
ZAHÁJENI
NÁVRH PROGRAMU A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

BOD 1
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU OBJEMOVÉ STUDIE REKONSTRUKCE ŠKOLY
BOD 2
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2020
RŮZNÉ
DISKUSE

Hlasování o návrhu na
ověřovatele zápisu
Hlasování o programu
jednání

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

BOD č. 1
Usnesení č. 45/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves bere na vědomí a souhlasí s vypracovanou objemovou studií a úpravami na základě
nezbytných potřeb pro zajištění kvalitního provozu školy a nutnosti odstranění zjištěných vad z kontroly Krajské
hygienické stanice, které jsou zakalkulovány do změnového listu č.1,výsledná cena změny včetně DPH činí
395 790,62 Kč. Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s podpisem Dodatku č. 2 na dodávky a práce nad rámec
Smlouvy o dílo č. 1/2020 na ,, Rekonstrukci stropů v základní škole Nová Ves na p.p.č. st. 293, k.ú. Nová Ves u
Chrastavy“ na základě předloženého změnového listu č.1. ( viz. příloha). Tato změna dle Zákona 134/2016 § 222
odst. 5 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a absolutní hodnota změny činí 18,3 % původní hodnoty zakázky,
čímž je splněn zákonný požadavek nepřekročení 50% původní hodnoty závazku.
Pro: 5

Proti:
Zdržel se:

BOD č. 2
Usnesení č. 46/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.
Pro: 5
Proti:
Zdržel se:
Veřejné zasedání ukončeno v 17,16 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.

