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:

46

Ze dne:

20.6.2018

Přítomni:

Čech, Lochman, Rejzek, Rosecký,
Prokůpek

Omluveni:

Brychová, Ing. Moc

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 většinu členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za
usnášení schopné.

PROGRAM:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu č. 45/18
Dodatek č.2 ke smlouvě o pronájmu bytu
Obecní znak a vlajka
Rozpočtové opatření č. 5/2018
Diskuze

Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves u Bakova

Telefon/fax:
326 781 650
mail: ou.nv@seznam.cz

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

USNESENÍ:
1/ Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu- Prokůpek, Rejzek.
2/ Kontrola zápisu 45/18 byla provedena bez připomínek.
3/ usnesení číslo 36/18. ZO projednali a schválili (5-0-0) Dodatek č. 2 ke smlouvě o
pronájmu bytu nad OÚ. ZO pověřují starostu podpisem smlouvy.
4/ Obecní znak a vlajka – ankety se zúčastnilo pouze 5 občanů – varianta 1 – 1x, varianta 2 –
2x, varianta 3 – 1x a varianta 6 – 1x.
Usnesení číslo 37/18. ZO vybírali ze 6 návrhů obecního znaku, pro variantu 3 hlasovali 4
zastupitelé, pro variantu 1 pouze 1 zastupitel. ZO pověřují starostu, aby kontaktoval
zhotovitele návrhu, který dokončí finální podobu varianty 3 pro podání ke schválení
poslaneckou sněmovnou.
5/ ZO berou na vědomí RO č. 5/2018 – příloha č. 1.
6/ usnesení č. 38/18. ZO pověřují starostu, aby informoval majitele domu č. p. 16, že obec
projednala a odsouhlasila (5-0-0) odprodej přeploceného pozemku kolem domu. Majitel
zajistí geometrický plán. O ceně za 1 m2 se zastupitelstvo dohodne na příštím zasedání.
ZO pověřují starostu prošetřením možnosti vydat stavební uzávěru pro ubytovací zařízení
v obci.
Starosta informoval, že v sobotu 30. 6. pořádá Československá obec legionářská vzpomínku
popravy legionáře Aloise Štorch – viz příloha.
Starosta ukončil zasedání v 19.30 h.

PŘÍLOHY:
1/ Rozpočtové opatření 5/2018.

Zapsal:

Miloslav Lochman

Podpisy
:

Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves u Bakova

Ověřovatelé zápisu:

Telefon/fax:
326 781 650
mail: ou.nv@seznam.cz

