zápis
ze zasedání zastupitelstva
Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného
dne 28.6. 2021
Přítomni: pí. Hajnová, p. Nečina, p. Pokorný, pan Maťátko
Omluveni: Ing. Čanda, pí. Zimová
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 zápis a zvukový záznam, který je pořizován
pro potřeby upřesnění písemného zápisu, určila zapisovatele zápisu pí. Vondrovou. Dále podala návrh na
ověřovatele zápisu pan Martin Maťátko, pan Lukáš Pokorný

PROGRAM:
1) Vzniklý mandát zastupitele, složení slibu
2) Volba místostarosty obce Nová Ves
3) Projednání Rozpočtového opatření č. 3/2021.
Hlasování o návrhu na
ověřovatele zápisu
Hlasování o programu
jednání

Pro: 4

Proti:

Zdržel se:

Pro: 4

Proti:

Zdržel se:

Doplnění programu
Paní starostka požádala o doplnění programu o BOD č. 4 ,, projednání Smlouvy pro umístění Z-BOXU a
spolupráci při jeho provozování se ZÁSILKOVNOU s.r.o.“.
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 4

Proti:

Zdržel se:

Paní starostka požádala o doplnění programu o BOD č. 5 ,, Projednání žádost o umístění sídla spolku TJ Sokol
Nová Ves“.
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 4

Proti:

Zdržel se:

Paní starostka požádala o doplnění programu o BOD č. 6 ,,Projednání schválení určeného zastupitele pro
pořízení ÚP“..
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 4

Proti:

Zdržel se:

BOD č. 1
Zastupitelstvo obce Nová Ves bere na vědomí vzniklý mandát paní Radky Dvořákové dne 15.6.2021, zároveň
bere na vědomí rezignaci na mandát zastupitele obce Nová Ves paní Radky Dvořákové ke dni 21.6.2021.
Zastupitelstvo obce Nová Ves bere na vědomí vzniklý mandát MUDr. Pavla Buchvalda dne 22.6.2021, zároveň
bere na vědomí rezignaci na mandát zastupitele obce Nová Ves MUDr. Pavla Buchvalda ke dni 23.6.2021
SDRUŽENÍ PRO OBEC nemá na své kandidátní listině žádného dalšího náhradníka, kterému by vznikl nový
mandát. Zastupitelstvo obce Nová Ves bere na vědomí, že od 24.6.2021 byl ponížen počet členů zastupitelstva
obce na šest.
BOD č.2
Dne 14.6.2021 podal rezignaci na mandát zastupitele a funkci místostarosty obce pan Libor Uzel, paní starostka
nyní navrhla, provést volbu nového místostarosty obce formou veřejnou. Návrh na jiné provedení volby
místostarosty obce nebyl podán.
Usnesení 60/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje volbu místostarosty obce Nová Ves formou veřejného hlasování.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:
Paní starostka obce vyzvala zastupitele k podání návrhu kandidáta na volbu místostarosty obce,
pro úplnost dodala, že zastupitelé rozhodli na ustanovujícím zasedání dne 2.11.2018 o skutečnosti, že pro
volební období 2018 – 2022 bude místostarosta obce pro výkon funkce neuvolněný.
Návrh
Nebyl podán žádný návrh kandidáta na volbu místostarosty obce Nová Ves. Volba místostarosty se odkládá.
BOD č. 3
Usnesení č. 61/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/21, Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a
MŠ Nová Ves p.o. na pořízení PC,stolů a židlí do počítačové učebny, ve výši 280 000,- Kč. Příspěvek obci
Moravská Nová Ves postižené živelnou pohromou ( tornádo), ve výši 100 000,- Kč.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 4
Zástupce společnosti ZÁSILKOVNA s.r.o. oslovil obec Novou Ves s nabídkou na umístění Z – BOXU, který by
sloužil občanům k vyzvednutí zásilek. Jelikož je trend nákupu přes internet velmi rozšířen, tak tato služba pro
vyzvedávání zásilek v místě bydliště je vítanou službou pro občany.
Usnesení č. 62/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves projednalo a schvaluje záměr pro umístění Z-BOXU na p.p.č. 156/2 k.ú. Nová
Ves u Chrastavy dle návrhu smlouvy o výměře 2,1 m2 dále schvaluje spolupráci při jeho provozování se
společností ZÁSILKOVNA s.r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12 Libeň – Praha 9, 19000.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:

BOD č. 5
Usnesení č. 63/21
Zastupitelstvo obce Nová Ves bere na vědomí žádost TJ Sokol Nová Ves o udělení souhlasu s umístěním sídla
spolku na adresu Nová Ves čp. 213, Chrastava, 46331 a schvaluje umístění sídla spolku Tělocvičná jednota
Sokol Nová Ves u Chrastavy na této adrese, zároveň souhlasí se zápisem sídla spolku do spolkového rejstříku.
Pro: 4
Proti:
Zdržel se:
BOD č. 6
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Renatu Hajnovou, starostku obce, jako určeného zastupitele obce pro
jednání s pořizovatelem ve věcech územního plánování.
Důvodová zpráva
V § 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu je zmíněna funkce určeného
zastupitele, který má za úkol spolupracovat s pořizovatelem při tvorbě územního plánu nebo jeho změny. Určený
zastupitel spolupracuje s pořizovatelem na tvorbě návrhu zadání územního plánu nebo jeho změny, spolupracuje
na vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu nebo jeho změny, na tvorbě pokynů a na tvorbě
návrhů rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plán nebo jeho
změny.
Určený zastupitel se volí ze zastupitelů příslušné obce, pro kterou má být územní plán nebo jeho změna
pořízena. Jelikož obec pořizuje nový územní plán, který je ve fázi schvalování pokynů pro tvorbu nového návrhu
územního plánu, je nutné zvolit určeného zastupitele, který bude s pořizovatelem (Magistrát města Liberec,
odbor územního plánování) spolupracovat na pořizování nového územního plánu.
Pro: 3
Proti:
Zdržel se: p. Nečina
Návrh usnesení nezískal podporu nadpoloviční většiny hlasů, Usnesení nevzniká.

Různé
Paní starostka
-podala informaci o schůzce zastupitelů k územnímu plánování, která se koná dne 7.7.2021 v 15,00 hodin. Dále připomněla
termín otvírání obálek k VZMR zabezpečovací práce ke stávajícímu objektu čp. 24 dne 9.7.2021.
p. Smola
- oplotit areál pily ( materiál máme)
- oplotit posilovací stanice nad Myslivnou, připravit kolaudaci stavby
- nechat opravit místní rozhlas
p. Pokorný
- dořešit chodníky
p. Seibert
- uzavřít přístup do areálu pily
- vyhlašovat zasedání zastupitelstva obce místním rozhlasem
- připomínka, zastupitelé by mohli zvážit poskytnutí pomoci Lounskému okresu , které bylo také zasaženo bouří podobné
tornádu
p. Nečina
- výhrada k zápisu k větě, že zvukový záznam je pořizován pro potřeby upřesnění písemného zápisu
- jaká jsou rizika, když obec nemá místostarostu, paní starostka odpověděla, že v tuto dobu žádná, a dále bude tuto situaci
řešit
- zda byla zahájena oprava školy a je vše bez problémů, paní starostka podala informaci, že tatím o žádných problémech neví
a že 1.7.2021 se koná první kontrolní den

Paní starostka zasedání zastupitelstva v 17,31 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.

