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:

44

Ze dne:

16.5.2018

Přítomni:

Brychová, Čech, Lochman, Rejzek,
Ing. Moc, Rosecký

Omluveni:

Prokůpek

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)
8)

Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu č. 43/18
Obecní znak a obecní vlajka
Výsledky výběrového řízení – stavba rozvaděčů a přemístění stožárů veřejného
osvětlení
Závěrečný účet obce za rok 2017
Smlouva a smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene
Žádost o udělení výjimky z obecní vyhlášky
Diskuze

Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves u Bakova
e-mail: ou.nv@seznam.cz

Telefon/fax:
326 781 650
294 01 Bakov nad Jizerou

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

USNESENÍ:
1/ usnesení číslo 19/18.Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu - Lochman, ing. Moc.
2/ usnesení číslo 20/18. Kontrola zápisu 43/18 byla provedena bez připomínek.
3/ usnesení číslo 21/18. ZO projednali a schválili (6-0-0) návrh na zveřejnění 6 variant
budoucího obecního znaku a vlajky na vývěsce OÚ a webových stránkách obce. Občané
obce se budou moci k návrhům vyjádřit písemně vložením do schránky OÚ nebo donesením
do kanceláře OÚ do 16. 6. 2018.
4/ Dne 16. 5. 2018 v 17.20 h. otevřela komise ve složení: Lochman, Rosecký, Prokůpek
2 obálky s cenovými nabídkami.
1/ Ing. Bohuslav Ottomanský- OSVIT SERVIS, Ml. Boleslav
2/ Leadec s.r.o., Kosmonosy
Třetí oslovená firma se z kapacitních důvodů z výběrového řízení omluvila.
Výběrová komise doporučila ZO oslovit firmu s nejnižší cenovou nabídkou.
Usnesení číslo 22/18. ZO schvalují (5-0-1), že bude oslovena realizací zakázky firma OSVIT
SERVIS. ZO pověřují starostu napsáním objednávky.
5/ usnesení číslo 23/18. ZO projednali a schválili (6-0-0) Závěrečný účet obce, jehož součástí
je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Bakova za rok 2017, bez
výhrad.
6/ ZO pověřují starostu obce dopracováním smlouvy dle jejich připomínek. Na červnovém
zasedání ZO smlouvu schválí.
7/ ZO berou na vědomí žádost p. P. Bajera o konání soukromé akce dne 30. 6. 2018 na
místním hřišti.
Usnesení číslo 24/18. ZO projednali a schválili (6-0-0) udělení výjimky z Obecné vyhlášky o
rušení nočního klidu a stanovují dobu nočního klidu v noci ze dne 30. 6. na 1. 7. od 02 do 06
h.
8/ usnesení číslo 25/18. ZO projednali a schválili (6-0-0) jako delegáta obce na Valnou
hromadu VaK, a.s. konanou 14. 6. 2018 v Ml. Boleslavi p. Tomáše Zahrádku.
Usnesení číslo 26/18. ZO projednali a schválili (6-0-0) návrh, že v období 2018 -2 022 bude
obecní zastupitelstvo v Nové Vsi u Bakova sedmičlenné.
ZO projednali žádost p. Pacovského o odprodeji obecních pozemků. ZO pověřují
místostarostu, aby na příští zasedání zjistil, zda a kdy dojde k úpravě katastrální mapy obce
Nová Ves u Bakova po digitalizaci.
Starosta ukončil zasedání ve 20.00 h.

Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves u Bakova
e-mail: ou.nv@seznam.cz

Telefon/fax:
326 781 650
294 01 Bakov nad Jizerou

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

PŘÍLOHY:
1) Návrhy obecního znaku a vlajky

Zapsal:

Jitka Brychová

Podpisy
:

Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves u Bakova
e-mail: ou.nv@seznam.cz

Ověřovatelé zápisu:

Telefon/fax:
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