Obecní úřad Nová Ves u Bakova n/J
úřední hodiny:
středa 17:00 – 19:00

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ
zastupitelstva obce Nová Ves u Bakova nad Jizerou
jednání číslo:

37

Přítomni:

Brychová, Čech, Lochman, ing.Moc Omluveni:
Prokůpek, Rosecký
Rejzek

Ze dne:

20.9.2017

Hosté:

Projednáno

Schváleno - hlasování

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta obce Václav Čech, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Konstatoval přítomnost šesti členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za
usnášení schopné.

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu č. 36/17
Rozpočtové opatření č. 6/2017 a č.7/2017
Prodej obecních panelů
Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu
Žádost o vyjádření ke stavbě
Diskuze

Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves u Bakova
294 01 Bakov nad Jizerou
e-mail: ou.nv@seznam.cz

Telefon/fax:

326 781 650

Obecní úřad Nová Ves u Bakova n/J
úřední hodiny:
středa 17:00 – 19:00

USNESENÍ:
1/ usnesení číslo 52/17.Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu- Brychová, Rosecký.
2/ usnesení číslo 53/17. Kontrola zápisu 36/17 byla provedena bez připomínek.
3/ ZO berou na vědomí RO č.6 a č.7. Viz příloha č. 1a, 1b.
4/ usnesení číslo 54/17. ZO projednali a schválili (5-0-1) odprodej 30 ks silničních panelů
p. Václavu Růtovi dle nabídky z 12. 9. 2017 ve výši 800,- Kč/panel.
5/ usnesení číslo 55/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) Žádost o vyjádření k územnímu
souhlasu – nové odběrové místo pro parcelu č.343/5 v k.ú. Nová Ves u Bakova. ZO pověřují
starostu sepsáním vyjádření.
6/ usnesení číslo 56/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) Žádost o vyjádření ke stavbě
přípojky el. energie pro parc. č. 122/9 v k.ú. Nová Ves u Bakova. ZO pověřují starostu
sepsáním vyjádření.
7/ usnesení číslo 57/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) cenovou nabídku firmy KOVOS
CONT s.r.o. Terezín na nákup velkoobjemového kontejneru v ceně 44 770,- Kč. ZO pověřují
starostu napsáním objednávky.
Usnesení 58/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) Žádost p. Jaroměřského na poskytnutí části
obec. pozemku parc.č.342/42 v k.ú. Nová Ves u Bakova nad Jizerou na vybudování obratiště
pro nákladní vozy (popeláři, hasiči) v plánované zástavbě u potoka.
Usnesení číslo 59/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) možnost přeložení odvod. kanálu dle
návrhu z července 2017. V případě, že by došlo ke zatrubnění kanálu, podmiňuje obec
vyhotovení projektu s výpočtem kapacity zatrubnění v návaznosti na odvodní žlaby na návsi.
ZO souhlasí s uložením zeminy na pozemku 342/12 v k.ú. Nová Ves u Bakova nad Jizerou
na dobu 6 měsíců bezplatně. V případě překročení této lhůty bude účtováno nájemné dle
platného usnesení. ZO ruší usnesení 41/17.
Starosta ukončil zasedání ve 20.00 h.

PŘÍLOHY:
1a, b/ RO č.6,7.

Zapsal:

Jitka Brychová

Podpisy
:

Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves u Bakova
294 01 Bakov nad Jizerou
e-mail: ou.nv@seznam.cz

Ověřovatelé zápisu:

Telefon/fax:

326 781 650

