Zápis ze zasedání zastupitelstva
Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného
dne 14. 2. 2022
Přítomni: p. Vratislav Nečina, p. Viktor Portele, p. Lukáš Pokorný, p. Miroslav Smola, p. Jaroslav
Postl, p. Pavel Číla, pí. Růžena Stejskalová
Omluveni:
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta obce pan Vratislav Nečina zahájil v 17,00 hodin veřejné zasedání ZO. Přivítal přítomné a
konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tudíž je zasedání
usnášeníschopné. Oznámil, že z jednání ZO bude pořízen písemný, zvukový a video záznam, určil
zapisovatele zápisu paní Wankovou. Dále podal návrh na ověřovatele zápisu p. Pokorného a paní
Stejskalovou.
PROGRAM:
ZAHÁJENI
NÁVRH PROGRAMU A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
.
1)Schválení rozpočtu na rok 2022
2) Schválení příspěvku rybářskému spolku
3) Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace MS Mlýnice
4) Záměr pronájmu pozemku par. č. 420/4
5) Schválení žádosti o dočasnou ukládku zeminy na p. č. 643/1
6) Udělení souhlasu s přeložením trasy VO na p. č. 301/26, 301/28, 301/1
7) Schválení jednacího řádu kontrolního výboru
8) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene p.č. 1727/1
9) Schválení povolení stavby užívání pozemní komunikace 1738/1
10) Schválení příspěvku na dovybavení zubního střediska mikroregionu
11) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí ČEZ distribuce LB-Albrechtice-obnova NN
12) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí p. č. 1738/1
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13) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene p. č. 1299/1
14) Schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
15) Schválení prodeje pozemku parc. č. 2031
16) Schválení pronájmu garáže č. p. 187
17) Schválení pronájmu části pozemku parc. č. 215/1

Hlasování o návrhu na
ověřovatele zápisu
Pro: 7

Proti:

Zdržel se:

Pro: 7

Proti:

Zdržel se:

Hlasování o programu
jednání

DOPLNĚNÍ PROGRAMU.
Pan starosta požádal o doplnění programu o BOD č. 17 Schválení rozpočtu obce na rok 2022
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 7

Proti:

Zdržel se:

Pan starosta požádal o doplnění programu o BOD č. 18 Schválení pokynů pro zpracování nového návrhu územního plánu
Nová Ves.
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 7

Proti:

Zdržel se:

Pan starosta požádal o vyjmutí bodu 13 z programu – byla zjištěna duplicita.
Hlasování o doplnění
programu

Pro: 7

Proti:

Zdržel se:

Pan starosta požádal o vyjmutí bodu č.14 z programu – směrnice je v současné době ve stadiu rozpracovanosti.

Hlasování o doplnění
programu

Proti: Stejskalová, Postl

Pro: 5

Bod č. 1
Usnesení 20/22
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2022.

Pro: 7
Proti:
Zdržel se:
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Zdržel se:

Bod č. 2
Usnesení 21/22
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku pro Rybářský spolek Makohyn ve výši 20.000,-- Kč na
nákup vybavení.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:

Bod č. 3
Usnesení 22 /22
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro MS Mlýnice.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:

Bod č.4
Usnesení 23 /22
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 420/4 o výměře 10807 m2.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:

Bod. č.5
Usnesení 24 /22
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost firmy CL-EVANS o dočasnou ukládku zeminy na pozemku p. č. 643/1 po
dobu 12 měsíců a v ceně 1,- Kč / m2/den a ukládá starostovi obce vypracovat smlouvu do 14.3.2022.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:

Bod. č.6
Usnesení 25 /22
Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s přeložením trasy VO na p. č. 301/26, 301/28 a 301/1 dle schválené
projektové dokumentace.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:
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Bod. č.7
Usnesení 26/22
Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva obce Nová Ves.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:

Bod. č.8
Usnesení 27/22
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření smlouvy budoucí s EMSL o zřízení věcného břemene – č.IE12—4007058_LB_Nová Ves-LB_0739- u internátu- obnova TS, parc. č. 1727/1.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:

Bod. č.9
Usnesení 28/22
Zastupitelstvo obce schvaluje povolení stavby zvláštního užívání pozemní komunikace 1738/1 z důvodu
pokládky technické infastruktury – nové kabelové vedení NN v rámci stavby IV-12-4021479 LB-Nová Ves –
ppč.700/12, k NN,SS100.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:

Bod. č.10
Usnesení 29 /22
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na dovybavení zubního střediska mikroregionu Jizerské podhůří ve výši
34.600,-- Kč (1/3 z celkových nákladů).
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:

Bod. č.11
Usnesení 30 /22
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce
LB –Albrechtice-obnova NN IE-12-4006523/VB25 parc. č. 237/2, v k.ú. Mlýnice, obec Nová Ves.
Pro:7
Proti:
Zdržel se:
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Bod. č.12
Usnesení 31/22
Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného
břemene – služebnosti, PČ. 1738/1.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:

Bod. č.13
Bod. č.14
Bod. č.15
Usnesení 32 /22
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2031 ,o výměře 6 m2 jediným žadatelům Vejvoda Jan a
Vejvoda Josef, adresa Nová Ves č.p. 201, v ceně dle platné vyhlášky.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:

Bod. č.16
Usnesení 33 /22
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem garáže č.p. 187, jedinému zájemci paní Janě Kešnerové
500 ,- Kč / měsíčně.

za cenu

Pro: 7
Proti:
Zdržel se:

Bod. č.17
Usnesení 34 /22
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 215/1, o výměře 231m2, za cenu 1,- Kč /m2/den
na dobu od 1.2.2022 do 31.1.2023, jedinému zájemci , firmě CL-EVANS s.r.o. , PO BOX 6, Bulharská 1557,
470 02 Česká Lípa a ukládá starostovi obce vypracovat smlouvu do 14.3.2022.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:
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Bod č.18
Usnesení 35/22
Zastupitelstvo obce schvaluje pokyny pro zpracování nového návrhu územního plánu Nová Ves.

Pro: 6
Proti:
Zdržel se: P.Postl

Diskuse
-

-

P. Stejskalová informovala o konání Masopustu, který se bude konat 5.3.2022
P. Číla informoval o započatých pracích v budově ZŠ a MŠ
P. Postl informoval o zasedání Stavební, bytové a dopravní komise. Doporučuje provést zabezpečovací práce
objektu na bývalé pily (nebezpečí úrazu –havarijní stav)- místostarosta pan Portele, akce již probíhá, je v jednání
Místostarosta pan Portele požádal o svolání bytové komise z důvodu výběrového řízení pro žadatele o byt. Dále
informoval o stavu řešení komunikace za kostelem- obvodová zeď – parkovací místa, o technickém stavu
v obecních domech a dále podal informaci o možnosti získání dotace na veřejné osvětlení
Starosta pan Nečina informoval o schůzce na ŘSD- záměr výstavby silnice I / 13
pan Smola dává ke zvážení zrekonstruovat a využít sousední objekt č. p. 96 jako rozšíření školky
P. Munzar přednesl dotaz ohledně inventarizace a předání majetku obce – starosta pan Nečina – inv. dokončena ,
další informace po jejím vyhodnocení
P. Hlavatá vznesla dotaz ohledně plánované komunikace směrem na Frýdlant a dále dotaz ohledně MHD Liberec –
možnost nového dopravního spojení do obce Nová Ves – odpovídá pan Postl a informuje o dopravní obslužnosti.
Dále vznesen dotaz ohledně částky 600 000,- Kč vyhrazené na autobusové zastávky- starosta pan Nečina vysvětlil,
že je potřeba některé zastávky zrekonstruovat a také vybudovat nové, včetně zastávky Mlýnice

Závěr
Pan starosta zasedání zastupitelstva v 17. 55 hodin ukončil.

Zapsal: Wanková Jana

Ověřovatelé zápisu:

………………………………………….
Lukáš Pokorný

………………………………………….
Růžena Stejskalová

………………………………
Vratislav Nečina
starosta obce
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