zápis
ze zasedání zastupitelstva
Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného
dne 8. 3. 2021
Přítomni: pí. Hajnová, p. Nečina, p. Pokorný, p. Maťátko
Omluveni: p. Uzel, pí. Zimová, 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. Oznámil, že z jednání ZO bude pořízen písemný a zvukový záznam, určila zapisovatele zápisu
pí. Vondrovou. Dále podala návrh na ověřovatele zápisu pan Martin Maťátko a pan Lukáš Pokorný.

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
PROJEDNANÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE FK NOVÁ VES.
BOD 3
PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O VZDÁNÍ SE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA OBCE NOVÁ VES NA BUDOVU ČP. 122.
BOD 4
PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O ZRUŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA OBCE NOVÁ VES NA PARCELU P.Č. 225/49 K.Ú.
NOVÁ VES U CHRASTAVY.
BOD 5
PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU GARÁŽE NA ST. P. 511 K.Ú. NOVÁ VES U CHRASTAVY O VÝMĚŘE 54 M 2.
BOD 6
PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU GARÁŽE V ČP. 187 NOVÁ VES.
BOD 7
PROJEDNÁNÍ ZŘÍZENÍ 5. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ VES.
RŮZNÉ

Hlasování o návrhu na
ověřovatele zápisu
Hlasování o programu
jednání

Pro: 4

Proti:

Zdržel se:

Pro: 4

Proti:

Zdržel se:

DOPLNĚNÍ PROGRAMU.
Starostka obce Nová Ves požádala o doplnění programu o BOD č. 8 ,, Schválení změny směrnice 5/2019 cenový
výměr prodeje palivového dřeva“.
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 4

Proti:

Zdržel se:

Starostka obce Nová ves požádala o doplnění programu o BOD č. 9 ,, souhlas s použitím znaku obce Nová Ves
na turistické štítky“.
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 4

Proti:

Zdržel se:

Starostka obce Nová Ves požádala o doplnění programu o BOD č. 10,, Souhlas s finančním darem útulku AZYL
PES Krásný Les“.
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 4

Proti:

Zdržel se:

Pan Jaroslav Postl a Marcel Seibert předal za sdružení v občanské iniciativě ,, Naděje pro Novou Ves“ paní
starostce písemné oznámení o pořizování audio a video záznamu z veřejného zasedání. Paní starostka toto
oznámení přečetla. Zopakovala, že šíření nahrávky mimo veřejné zasedání podléhá zákonu o ochranně osobních
údajů a prohlásila, že ona s touto formou nahrávání nesouhlasí. Pořízení online přenosu bylo zastupiteli na
předešlých zasedáních zamítnuto. Dotázala se zda s tím dnes přítomní zastupitelé nemají problém, nikdo nevznesl
nesouhlas.
BOD č. 1
Usnesení č. 8/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na pořízení
dopravního automobilu pro SDH Nová Ves a pověřuje místostarostu obce obeslání čtyř dodavatelů.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:
V dokumentaci budou opraveny malé niance v číslování odstavců.
BOD č. 2
Usnesení č. 9/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace FK Nová Ves
č. 1/2021 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 3
Usnesení č. 10/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves projednalo žádost majitele nemovitosti čp. 122 Nová Ves a vzdává se
předkupního práva k budově čp. 122 Nová Ves a st. p. č. 143/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy, tak jak je uvedeno
v Kupní smlouvě ZN č. 214/2004 sepsané dne 12.10.2004 a vloženo na Katastrálním úřadě pro Liberecký kraj
dne 7.2.2005 a zapsáno dne 31.3.2005 pod ZN. V- 804/2005-505.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:

BOD č. 4
Usnesení č. 11/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves projednalo žádost majitelky pozemku p.p.č. 225/49 a vzniklé st. p. č. 672 k.ú. Nová
Ves u Chrastavy a vzdává se předkupního věcného práva, tak jak je uvedeno v kupní smlouvě sepsané dne
10.7.2013 a vloženo na Katastrálním úřadě pro Liberecký kraj dne 20.11.2013 pod ZN. V-7279/2013-505.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 5
Usnesení č. 12/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu části garáže na st. p. 511 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o
výměře 54m2 za 500,-Kč/ měsíc na dobu jednoho roku od podpisu smlouvy.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 6
Usnesení č. 13/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu garáže v nemovitosti čp. 187 Nová Ves
za 500,- Kč/měsíc na dobu jednoho roku od podpisu smlouvy.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 7
Usnesení č. 14/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí se zřízením 5. ročníku základní školy od roku 2021 a ukládá:
1. Ředitelce školy vybrat ve výběrovém řízení nového pedagoga na plný úvazek a připravit
veškerou dokumentaci a nejnutnější materiální vybavení pro zřízení 5. ročníku
2. Starostce obce zajistit vybudování 1 umyvadla a 1 WC na WC dívky podle přiložené
projektové dokumentace do 31.7.2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nutné náklady na zřízení 5. ročníku pro vybavení třídy jsou předpokládány
na 350 000,- Kč. Tyto náklady zahrnují: 10 ks pevných PC stanic s veškerým potřebným hardwarem a
softwarem potřebným pro výuku 5. ročníku, úpravou sociálního zařízení dle požadavků KHS, a to navýšení 1 ks
toalety dívky a 1 ks umyvadlo toalety dívky včetně napojení, počítačové stoly a židle pro počítačovou třídu.
Vývěrové řízení bude vyhlášeno v souladu se zřizovací listinou ZŠ a MŠ a směrnicí pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu obce Nová Ves.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 8
Usnesení č. 15/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje směrnici č. 1/2021 ,, CENOVÝ VÝMĚR ZA PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘEVA“, která stanovuje možný způsob získání palivového dřeva v katastru obce Nová Ves a stanovuje
prodejní cenu kulatiny na pilu. Tímto se ruší dosavadní směrnice č. 5/2019.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 9
Usnesení č. 16/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves uděluje souhlas k použití znaku obce Nová Ves k vytvoření turistických štítků
(viz. Příloha). Po zhotovení turistického štítku zašle žadatel jednu fotografii obci Nová Ves pro účely archivace.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:

BOD č. 10
Usnesení č. 17/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje poskytnutí daru pro AZYL PES Krásný Les IČO: 02391660 ve výši
5.000,- Kč. A pověřuje starostku obce Nová Ves podpisem darovací smlouvy.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:
Růžné:
Paní starostka odpověděla na dotazy pana Pokorného a pana Postla. Projekt na opravu školy by měla obdržet do
konce března, ale pokusí se termín urychlit. Vyhlášení dotací by mělo proběhnout během čtrnácti dnů, poté bude
požádáno o přidělení dotace na rekonstrukce a ve spolupráci s panem Postlem přichystána zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele.
Podala informaci o obdržené dotaci na výstavbu víceúčelového od Krajského úřadu Libereckého kraje.
Zastupitelé se přiklonili k názoru, že by se měl zahájit výběr zhotovitele, přesto že dosud není známo zda nám
bude přidělena také druhá dotace z MMR.
Dále informovala o škodní události poškození chodníku kamionem u čp. 98. Škodní událost již byla nahlášena
na pojišťovnu.
Pan Pokorný požádal, aby byl informován o záměru změny vytápění obecního úřadu, žádá předložit celkovou
částku za rekonstrukci bytu č. 4 Nová Ves čp. 11.
Do konce týdne pan Pokorný předá podklady pro poptávkové řízení na pořízení počítačové sítě na obecním
úřadu.
Pan Nečina se důrazně distancuje od toho, jakým způsobem byla provedena oprava okapů u čp. 24 Nová Ves
(Hasičárna). Je to ostuda. Oprava není provedena dle návrhu stavební komise ,budova se měla celá opravit
včetně střechy. Dále žádá, aby nebyly dávány na starost panu místostarostovi žádné věci týkající se stavebních
úprav, protože jim nerozumí, a nemá k opravám žádný vztah.
Paní starostka vysvětlila, že opraven byl pouze havarijní stav, tak aby nezatékalo do budovy. Pan Postl
připomněl, že před realizací větší opravy by mělo být známo, jaký bude s budovou záměr. Paní starostka navrhla
schůzku se zastupiteli na místě, kde bude řešen další postup naléhavých oprav.
Pan Seibert se dotázal, zda bude strategický plán obce řešen také s občany. Paní starostka informovala o schůzce
se zhotoviteli strategického plánu obce dne 12.3.2021, kde se dozví přesný postup realizace této akce o kterém
bude zastupitele a občany informovat na příštím zasedání.
Pan Číla požádal paní starostku, aby prověřila situaci ve škole, kde podle jeho názoru nebyly dodrženy povinná
nařízení karantény. Paní starostka slíbila situaci prověřit a podat písemnou zprávu.
Paní starostka zasedání zastupitelstva v 18, 53 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.

