zápis
ze zasedání zastupitelstva
Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného
dne 25. 1. 2021
Přítomni: pí. Hajnová, p. Uzel, p. Nečina, , pí. Zimová, Ing. Čanda, p. Maťátko
Omluveni: p. Pokorný
Hosté: dle prezenční listiny
Starostka obce paní Renata Hajnová zahájila v 17,02 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 paní Lenku Zimovou a pana Vratislava Nečinu.
PROGRAM:
ZAHÁJENI
NÁVRH PROGRAMU A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

BOD 1
ROZPOČET OBCE NOVÁ VES NA ROK 2021
BOD 2
NÁVRH NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ONLINE PŘENOSU A NÁSLEDNÉHO VIDEOZÁZNAMU ZE ZASEDÁNÍ ZO
BOD 3
PRONÁJEM POZEMKU P.P.Č. 1067/2 K.Ú. NOVÁ VES U CHRASTAVY
RŮZNÉ
DISKUSE

Hlasování o návrhu na
ověřovatele zápisu
Hlasování o programu
jednání

Pro: 6

Proti:

Zdržel se:

Pro: 6

Proti:

Zdržel se:

BOD č. 1
K návrhu rozpočtu byly dne 18.12.2020 předloženy panem Nečinou tři specifikace k položám:
1) Nákup bakterií a údržbu rybníka Makohyňák ve výši 60 000,- Kč.
2) Odkup pozemku a přístup k rybníkům Makohyňák ve výši 250 000,- Kč.
3) Vypracování PD na revitalizaci malého rybníka ve výši 50 000,- Kč. Do návrhu rozpočtu byla zapracována
připomínka č. 3 v navýšené částce 130 000,- Kč, přičemž bude zpracována projektová dokumentace na oba
rybníky.
Usnesení č. 1/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí
a)
se zapracováním připomínky č. 1 do rozpočtu na rok 2021
Pro: p. Nečina
Proti: 4
Zdržel se: p. Zimová
b)
se zapracování připomínky č. 2 do rozpočtu na rok 2021
Pro: p. Nečina
Proti: 5
Zdržel se:
Paní starostka podala informaci, že nákup bakterií se bude řešit v případě podání žádosti rybářského spolku
Makohyn Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace, tak jako v loňském roce.
Přístup k rybníkům se bude řešit po předložení zákresu s výměrou pozemku potřebného k odkupu.
Pan Nečina se dotázal, že nechápe, proč se hlasuje pouze o jeho návrhu samostatně, jako o jediném z celého
rozpočtu, když o jiných položkách do rozpočtu se nikdy nehlasovalo a on předložil svůj návrh řádně ve
stanoveném termínu do 30.9.2020 jak bylo požadováno. Pan Nečina připomenul, že vedení obce zaslal písemně
podrobnou specifikaci položek návrhu k rozpočtu, tak jak bylo požadováno na předchozím zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 2/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočet obce Nová Ves v agregované podobě na rok 2021 jako
schodkový. Příjmy celkem: 9.916.000,00 Kč, výdaje celkem: 26.855.520,00 Kč. Financování schodku ve výši
16.939.520,00 Kč je zajištěno zůstatkem na bankovním účtu. Zveřejněno na ÚD 21.12.2020 – 25.1.2021.
Pro: 5
Proti: p. Nečina
Zdržel se:
Pan Maťátko se z pracovních důvodů omluvil a v 17,19 hodin opustil zasedání zastupitelstva obce.
BOD č. 2
Usnesení č. 3/21
a)
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pořizování online přenosu a následně video záznamu z jednání
zastupitelstva při splnění podmínek Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Záznamové zařízení bude stabilní a bude snímat
členy zastupitelstva.
b)
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení zařízení, které umožní on-line video přenos pro občany.
Maximální pořizovací cena 10tis Kč.
c)
Zastupitelstvo ukládá starostce obce, aby zajistila nákup vhodného video záznamového zařízení, včetně
hlasového záznamu (webkamera s dostatečným pozorovacím úhlem a kvalitním mikrofonem), do zastupitelstva
02/2021. Zároveň ukládá starostce obce zajištění odborné instalace do zastupitelstva 02/2021. Dále ukládá
starostce obce podání informace občanům o možnosti sledování on-line a video záznamu na www.youtube.com .
Pro: p. Nečina
Proti: 4
Zdržel se:
Pan Nečina se dotázal, zda by zastupitelé neměli zdůvodnit své rozhodnutí hlasovat proti návrhu usnesení. ( Pan
místostarosta jako jediný odpověděl , že má problém s tím , kdo bude upravovat záznam a škrtat z něj jména,
protože pro něj je zveřejnění jmen v rozporu se zákonem, a že je pro něj směrodatné to, co ukládá zákon.)

BOD č. 3
Usnesení č. 4/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 1067/2 k.ú Nová Ves o výměře
2716 m2 za 1Kč/ m2 dle obecní směrnice o pronájmu pozemků na dobu 5 let od podpisu smlouvy jedinému
zájemci.
Záměr pronájmu byl schválen dne 14.12.2020 usnesením č. 106/20 a zveřejněn dne 16.12.2020.
Pro: 5
Proti:
Zdržel se:
Diskuse:
p. Nečina
- proč nebyly zaslány zastupitelům podklady na zasedání zastupitelstva obce do emailu zastupitelů, jmenovitě
návrh na usnesení od pana Pokorného (paní Vondrová se omluvila, brala za to, že v programu byly
projednávány jen věci, které již mělo zastupitelstvo obce k dispozici.)
- znovu požaduje předložení rozdílové sestavy nového ÚP (porovnání stávajícího a navrhovaného)
- opět vyjádřil svou nespokojenost s nákupem a neprojednáním záměru nákupu víceúčelového malotraktoru za 1
milión Kč a to se všemi zastupiteli na pracovní poradě, nebo na zasedání ZO. Dotazoval se, proč nebyli s panem
Pokorným informováni jako zastupitelé o záměru a výběru před nákupem malotraktoru. (Paní starostka a pan
místostarosta připomněli, že nákup traktůrku byl schválen v rozpočtu obce na rok 2020, paní Zimová doplnila, že
pořízení bylo se zastupiteli konsultováno od března loňského roku a nákup byl řádně řešen výběrovým řízením
formou poptávky. Nevidí důvod, proč by obec nemohla mít novou techniku, už vzhledem k tomu, že obec nemá
dostatek pracovníků na ruční údržbu obce. Pan Nečina se ohradil proti tomu, že se nákup řešil od března, ale ani
on ani pan Pokorný jako zastupitelé nebyli ke konsultacím jako zastupitelé přizváni.)
- chce znát důvod proč nemáme vyrovnaný rozpočet, tak jak býval dříve. (Paní účetní a pan Čanda vysvětlili, že
obec nemá vyrovnaný rozpočet, do investic a oprav je plánováno ca 10 mil. korun, což v předchozích letech
nebylo. Na straně příjmů je uvedeno pouze 50% daňových příjmů v porovnání k předchozím rokům, dodnes není
jasné, jaká část daňových příjmů bude obcím přiznána. Případný rozdíl lze hradit z banky, kde je dostatečný
zůstatek. Považují za férovější přiznat všechny plánované výdaje hned na začátku roku rozpočtu než tvořit
vyrovnaný rozpočet při jeho schvalování a poté spoustou změn případně korigovat výdaje/příjmy, kde výsledek
bude schodkový).

Paní starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce 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.

