zápis
ze zasedání zastupitelstva
Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného
dne 8. 2. 2021
Přítomni: pí. Hajnová, p. Uzel, p. Nečina, p. Pokorný,
Omluveni: pí. Zimová, Ing. Čanda, p. Maťátko
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. Oznámil, že z jednání ZO bude pořízen písemný a zvukový záznam, určila zapisovatele zápisu
pí. Vondrovou. Dále podala návrh na ověřovatele zápisu pana Lukáše Pokorného a Vratislava Nečinu
PROGRAM:
ZAHÁJENI
NÁVRH PROGRAMU A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

BOD 1
PROJEDNÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA ,, POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO
AUTOMOBILU PRO SDH NOVÁ VES“.
BOD 2
PROJEDNÁNÍ ODPISOVÉHO PLÁNU ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES.
BOD 3
PROJEDNÁNÍ ODVODU ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES Z FONDU INVESTIC ZA ROK 2021 DO
ROZPOČTU OBCE NOVÁ VES DLE § 31 ODST. 2 PÍSMENO Č) ZÁKONA Č. 250/2000 SB.
RŮZNÉ
DISKUSE

Hlasování o návrhu na
ověřovatele zápisu
Hlasování o programu
jednání

Pro: 4

Proti:

Zdržel se:

Pro: 4

Proti:

Zdržel se:

Pan Nečina požádal o doplnění programu o BOD č. 4 ,, Zajištění respirátorů třídy FFP2 pro seniory“

Hlasování o doplnění
programu

Pro: 4

Proti:

Zdržel se:

BOD č. 1
Zastupitelstvo obce Nová Ves se na pracovní poradě domluvilo na zaslání zadávací dokumentace ke kontrole
právnímu zástupci před schválením. Po obdržení právního rozboru bude zadávací dokumentace předložena ke
schválení zastupitelům. V případě naléhavosti ( dodržení termínů) bude v této záležitosti svoláno mimořádné
zasedání.
Dále paní starostka informovala o jednání zastupitelů na pracovní schůzce ve věci prodeje nemovitosti čp. 235 a
čp. 96 Nová Ves z majetku obce, kdy se zastupitelé shodly v názoru nemovitosti v současné době neprodávat. Na
dvě obdržené žádosti žadatelů o koupi výše uvedených nemovitostí bylo v tomto znění písemně odpovězeno.
BOD č. 2
Usnesení č. 5/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje odpisový plán Základní a Mateřské školy Nová Ves na rok 2021.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 3
Usnesení č. 6/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves ukládá ZŠ a MŠ Nová Ves odvod z fondu investic za rok 2021 ve stanovené výši
68532,- Kč do rozpočtu obce Nová Ves dle §31 odst.2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 4
Usnesení č. 7/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves ukládá starostce obce zajištění nákupu potřebného množství respirátorů třídy FFP2
pro všechny seniory v nejrizikovější skupině nad 65 let ( v počtu 10 kusů na seniora).
Obec Nová Ves daruje 10 kusů respirátorů třídy FFP2 všem seniorům v nejrizikovější skupině nad 65 let
(určeno pro celý ročník 1956 a starší).
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:
Různé:
Paní starostka informovala o obdrženém návrhu pan Seiberta na využití obecního dřeva. V této věci bude
svolána schůzka se správcem lesa panem Effenbergerem.
Dále informovala o provedené přípravě odkrytí prken na půdě základní školy potřebné pro posouzení stavu před
rekonstrukcí. Paní ředitelka se dotázala zda může stará prkna využít jako palivové dřevo. Zastupitelé se shodli,
že ano.
Pan Postl
- Dotázal se, zda je již znám termín odevzdání posudku statika pana Marečka na stav podlahy na půdě základní
školy. ( Paní starostka s ním termín vykomunikuje).

- Nelíbí se mu spolupráce s projektantem panem Mindžákem má pocit špatné komunikace, stále mu není jasný
současný postup a stav projektu.
- Projevil rozhořčenost nad schváleným rozpočtem obce pro letošní rok.
Pan Pokorný
- Dotázal se, kdo sepsal prosincoví článek do obecního zpravodaje s podpisem “všichni zastupitelé“ (paní
starostka odpověděla, že ona), pan Pokorný následně požádal, aby podobné články zastupitelé dostali minimálně
k nahlídnutí před vydáním, jelikož o článku před vydáním vůbec nevěděl.
- Požádal vedení obce, zda by bylo v rámci slušného jednání a etiky, projednávat podobné nákupy jako pořízení
malotraktoru před jejich objednáním, oficiálně se všemi zastupiteli a ne pouze s částí, i když jsou řádně
schváleny v rozpočtu obce na daný rok. Jako zastupitel by to považoval za slušnost k zastupitelům a lepší
informovanost pro veřejnost.
- Dotázal se jak je zajištěna obsluha malotraktoru ( paní starostka odpověděla, že na obsluhu malotraktoru jsou
sepsány dvě dohody o provedení práce), pan Pokorný poznamenal, že dvě dohody obsahují roční časový fond
pouze 600 hodin (paní starostka odpověděla, že pracovníci budou využíváni nárazově).
- Dotázal se proč se minulý měsíc hlasovalo o připomínkách pana Nečiny k rozpočtu obce samostatně, i když
pan Nečina předložil požadavky již v září, jak bylo požadováno, před vytvořením rozpočtu ( paní starostka
vysvětlila, že důvodem bylo připomínky pana Nečiny vypořádat přehledněji).
- Proč rozpočet obce, tak jak je navržen, není z příjmů schopen pokrýt běžné výdaje a proč se při plánovaném
ponížení příjmů neplánuje neponížit i běžné výdaje? (Paní starostka navrhla schůzku zastupitelů za přítomnosti
paní účetní, tak aby mohly být všechny dotazy znovu vysvětleny).
- Požádal pana místostarostu o zaslání podkladů z kterých čerpal zdůvodnění ve věci videozáznamu ( pan
místostarosta přislíbil podklady zaslat) pan Pokorný je přesvědčen, že za dodržení směrnice GDPR a kontroly
pověřence GDPR pana Karla Pokorného by nedocházelo k porušení nařízení.
- Předal informaci z pracovní schůzky o tom, že se paní starostka rozhodla zadat vypracování plánu pro rozvoj
obce odborné firmě a vyzval, aby se na něm aktivně podíleli všichni zastupitelé a připomněl projekty, které se
realizují po předchozích zastupitelstvech, ale nyní se žádné projekty nechystají.
- Předal informaci z pracovní schůzky o tom, že pan místostarosta bude na příští pracovní schůzce informovat o
stavu územního plánu a bude se snažit zjistit termíny, popřípadě termínový plán.
- Dotázal se jaký je termín předání projektu od pana Marečka na opravu hasičské zbrojnice, jelikož na něj
čekáme více jak půl roku a kdy budou opraveny okapy ( Pan místostarosta informoval, že projekt by měl být do
brzkého jara, oprava okapů je objednána, ale vzhledem k počasí, není v současné době možné ji provést).
- Poděkoval za odstranění autovraku u čp. 187 ( pan místostarosta informoval, že byl kontaktován provozovatel
auta, který ho odvezl).
- Požádal o větší informovanost zastupitelů ve věci rekonstrukce obecního bytu v čp. 11 Růžek, zastupitelé o
probíhající rekonstrukci nevědí, nevědí kdo ji realizuje a neznají ani cenu rekonstrukce.
- Požádal přítomnou paní ředitelku školy o informaci ohledně nákazy COVID 19 v naší škole a školce ( paní
ředitelka sdělila, že v současné době je škola a školka bez omezení, pro případné zájemce z řad rodičů dětí a
personálu je zajištěna možnost testování na COVID 19).
- V jakém stavu je posilovací stanice za myslivnou Mlýnice (pan místostarosta odpověděl, že je připravena
k provozu, pracujeme na kolaudaci), pan Pokorný požádal o předložení celkových nákladů na její stavbu.
- Dále požádal o předložení dodatku smlouvy s panem Pacholíkem o něj již v minulosti žádal.
- Upozornil na rozbité sklo na zastávce u Kořínků, které se řeší již přes rok ( pan místostarosta informoval, že již
byla poptána firma na její opravu).

- Kdy budou dořešeny převody pozemků pod chodníkem ( paní starostka odpověděla, že se na tom pracujeme a
do léta by chtěla mít celou akci chodníky včetně dotace hotovou).
- Podal info o probíhající údržbě přehrady Mlýnice.
- Požádal o info v jaké fázi je výběr nového administrativního pracovníka na OÚ, jelikož už dva roky není za
paní Vondrovou adekvátní zastupitelnost ( paní starostka odpověděla, že se připravuje výběrové řízení).
Pan Smola
- Dotázal se proč bude vypracování plánu rozvoje obce zadáno jinému zhotoviteli, proč ho nepřipraví paní
starostka osobně, tak jak původně přislíbila. ( Paní starostka přiznala, že přehodnotila svůj původní názor, tento
plán je nutné vypracovat odborně, tak aby z něho bylo možné čerpat v dalších letech. Při jeho vypracování se
počítá s návrhy jednotlivých zastupitelů a s podklady, které obdržíme od občanů obce).
- Dotázal se na stav ÚP ( pan místostarosta bude o postupu a termínech informovat).
- Dotázal se proč při výběru malotraktoru nebylo uvažováno o větších kolech, tak aby byla lepší sjízdnost
z chodníku a na chodník ( pan místostarosta odpověděl, že nemá informaci o tom, že by v tom byl zásadní
problém).
Pan Nečina
- Dotázal se zda by nemohl být v době COVIDU 19 vysílán ze zasedání zastupitelstva obce přímý přenos ( paní
starostka odpověděla, že zatím o tom nebylo uvažováno).
- Paní ředitelka nabídla, že v případě potřeby by mohla být k takovému přenosu využita základní škola.

Paní starostka zasedání zastupitelstva v 18,42 hodin ukončila.
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.

