zápis
ze zasedání zastupitelstva
Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného
dne 8. 6. 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 pan Pokorný, pan Maťátko
PROGRAM:
ZAHÁJENI
NÁVRH PROGRAMU A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

BOD 1
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/20
BOD 2
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE NOVÁ VES ZA ROK 2019
BOD 3
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NOVÁ VES ZA ROK 2019
BOD 4
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE NOVÁ VES DO 31.5.2020
BOD 5
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ A MŠ NOVÁ VES ZA ROK 2019
BOD 6

PROJEDNÁNÍ DODATKU Č. 3 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.2.
BOD 7
PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 323/14 K.Ú. NOVÁ VES U CHRASTAVY
BOD 8
ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE NOVÁ VES
BOD 9
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC NOVÁ VES Č. 1/2020 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
RŮZNÉ
DISKUSE

Hlasování o návrhu na
ověřovatele zápisu
Hlasování o programu
jednání

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

DOPLNĚNÍ BODŮ JEDNÁNÍ:
Paní starostka požádala o doplnění programu o BOD č. 10 ,, Změna sídla Mikroregionu Jizerské Podhůří“.
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Paní starostka požádala o doplnění programu o Bod č. 11 ,, Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 198/1 k.ú. Nová
Ves u Chrastavy“.
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Paní starostka požádala o doplnění programu o Bod č. 12 ,, Rozpočtové opatření č. 4/2020“.
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

BOD č. 1
Usnesení č. 57/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020.
Pro: 5
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 2
Usnesení č. 58/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Účetní závěrku obce Nová Ves za rok 2019 bez výhrad.
Pro: 5
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 3
Usnesení č. 59/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Závěrečný účet obce Nová Ves za rok 2019 bez výhrad.
Pro: 5
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 4
Usnesení č. 60/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves bere na vědomí a souhlasí s plněním rozpočtu obce Nová Ves do 31.5.2020.
Pro: 5
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 5
Usnesení č. 61/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy
Nová Ves za rok 2019 bez výhrad; kladný hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 39.029,03 Kč nařizuje použít
na krytí ztráty předcházejících účetních období, evidované na účtu 432.
Pro: 5
Proti:
Zdržel se:

BOD č. 6
Usnesení č. 62/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s podpisem Dodatku č. 3 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.2. ( viz. příloha). Tato změna dle Zákona 134/2016 § 222 odst. 5 nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a absolutní hodnota změny činí 26,5 % původní hodnoty zakázky, čímž je splněn
zákonný požadavek nepřekročení 50% původní hodnoty závazku.
Pro: 5
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 7
Usnesení č. 63/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje prodej pozemku p.p.č. 323/14 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře
1040 m 2 za 750,- Kč/m2 jedinému zájemci.
Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn dne 12.5.2020.
Pro: 5
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 8
Usnesení č. 64/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje aktualizaci Řádu veřejného pohřebiště obce Nová Ves na pozemku p.č.
1600/3 k.ú. Nová Ves u Chrastavy ( hřbitov). Krajský úřad Liberec vydal dne 27.4.2020 souhlas s provozováním
a řádem veřejného pohřebiště pod čj. KULK 32077/2020.
Pro: 5
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 9
Usnesení č. 65/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje aktualizaci Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku ze
psů.
Pro: 5
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 10
Usnesení č. 66/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves bere na vědomí změnu sídla Mikroregionu Jizerské Podhůří Nová Ves čp. 213
Chrastava 46331 a schvaluje nové sídlo Mikroregionu Jizerské Podhůří v Mníšku Oldřichovská čp. 185 Chrastava
46331.
Pro: 5
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 11
Usnesení č. 67/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 198/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o
výměře 1578 m2 za 1 Kč/m2 dle obecní směrnice o pronájmu pozemků na dobu 1 roku.
Pro: 5
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 12
Usnesení č. 68/20
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se: p. Pokorný

Různé
Paní starostka podala informaci o vyklizení bytu v obecním domě Růžek čp. 11. Informovala o počtu nových
žadatelů o byt. Dle vyhodnocení předložených Potvrzení k žádosti byl vybrán nový nájemník s kterým bude
sepsána nájemní smlouva na dobu určitou.
Podala informaci o zajištění a zachování lip a jírovce u OÚ, dle odborné konzultace a cenové nabídky odborné
firmy. Dále informovala o proběhlé kolaudaci chodníků, v současné době čekáme na písemné vyjádření MML.
Požádala zastupitele, aby své připomínky k návrhu prostranství ( parčíku) určenému vzpomínce na rok 2010 zaslali
nejpozději do středy 10.6.2020.
Pan místostarosta informoval o výsledku poptávacího řízení na výstavbu čerpací stanice nad myslivnu Mlýnici,
tuto realizaci bude provádět fa. Stavrekol s.r.o.
Dále informoval paní Pachtovou, že oprava odvodnění podél chodníku u její nemovitosti byla zadána a v nejbližší
době bude realizována.
Pan Maťátko vznesl dotaz, kdy bude realizována konečná výstavba komunikace do parcelace u kostela.
Pí starostka odpověděla, že po dokončení výstavby RD z důvodu, že těžká stavební technika by novou komunikaci
poničila.
Dále pan Maťátko požádal o prověření možnosti opravy komunikace pod myslivnou Mlýnicí.
Pan Smola se dotázal, zda jsou připraveny další opravy na školu. Paní ředitelka ZŠ informovala o svém návrhu
plánu opravy školy na příští rok, který má připravený pro předložení projektovému týmu.
Dále se dotázal na možnost opravy komunikace do lokality Víska. A zda byla obcí poskytnuta pomoc místním
živnostníkům z důvodu nařízení kovid 19.
Paní starostka sdělila, že u komunikace se řeší vlastnické vztahy a o pomoc z důvodu nařízení kovid 19 si žádný
z místních živnostníků dosud nežádal.
Pan Portele vznesl dotaz, zda byla schválena dotace na opravu školy. Paní starostka sdělila, že dosud neobdržela
žádnou oficiální zprávu o přidělení dotace, ani o jedné ze dvou žádostí. Pan Portele sdělil, že díky přímluvě Bc.
Romana Barana a strany ANO, nám bude dotace přidělena, že už tuto zprávu má. Vznesl také připomínku k tomu,
že obec zadala přípravu žádosti o dotaci odborné firmě, má pocit, že by vedení obce mělo tuto přípravu dělat samo.
Dále se dotázal proč s úklidem školy nepomáhalo více dobrovolníků a nebo nebyla na tyto práce objednána
úklidová firma a museli pomáhat učitelky ze základní a mateřské školy. Paní starostka sdělila, že úklidovou firmu
objednala paní ředitelka, která měla organizaci úklidových prací ve škole na starost.
Starostka obce ukončila zasedání ZO v 17,38 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.

